
 

SLAPEN LANGS DE GR5  deel F  Saint-Hippolyte – Nyon (Meer van Genève) blad 1 van 2 
www.deGR5telijf.nl december 2017 

 

SLAPEN LANGS DE GR5 

 

Deel F: Saint-Hippolyte – Nyon (Meer van Genève) 
 

adressen die horen bij de Nederlandstalige wandelgids “GR5 JURA”  
Deze lijst is nog niet compleet.  

 
  km                                                                                                                                                  laatste wijziging  

0 ST.-HIPPOLYTE  (18) 

 

hotel hotel-restaurant « les Terrasses »  

Place de l’hotel de Ville   25190 Saoint-Hippolyte  
tel. 0033 381965153  mob. 0033 970353336 
www.hotel-les-terrasses.com     hotel.bellevue@free.fr  
7 kamers,   

2017 

 
 Camping municipal « les grands Champs » 

Je hoeft bij vertrek niet terug naar punt 18. Je kunt als je buiten de camping belt via een 
voetpaadje rechtsaf omhoog tot je op de GR5 bent. 

2017 

26,3 GOUMOIS (33)   

 

►►► gîte bij “camping “de la Forge” Goumois (voor punt 33) 

bij camping de la Forge is een eenvoudige gîte d’étape (sanitair op de camping).  
De beheerster van zowel de camping als de gîte woont naast de gîte.  naast de gîte. 
Ca. 8 euro per nacht per persoon. 
Vanaf punt 33 ca. 1,5 km stroomafwaarts de Doubs volgen 

2017 

 ►►►  Chalet Cuche  

Les Jardin du Torrent 1 bis  25470 Goumois   tel. 0033 381442583 
http://www.pour-les-vacances.com/site/location-gites.php?id=7591  
Houten chalet voor max. 4 personen, per nacht € 55,00 zonder ontbijt,  
niet voor 1 nacht nacht beschikbaar in juli en augustus. 
vlak bij de route, achter de supermarkt 

2017 
 

 hotel Hotel « du Doubs » 
2354 Goumois   tel. 032 9511323 

www.hoteldudoubs.ch  
13 kamers, 1p. vanaf CHF 60,00  2 p. vanaf CHF 90,00 
Het hotel ligt in Zwitserland, waar het ook Goumois heet, aan de overkant van de brug. 

2017 

47,3 LA RASSE (40) 

 
 Hotel « la Rasse » 

http://pascalmenezo.wixsite.com/hotel-de-la-rasse  
aan de GR5 (bij de brug) 

2017 

 

hotel 
 
 
►►► 

hotel-restaurant « Maison Monsieur »                                                     open 1 apr – 1 nov 

Côtes du Doubs 15  2300 laChaud-de-Fond (CH) 
 
Ook mogelijk om te overnachten in slaapzaal (dortoir) CHF 40,00 p.p.  
in la Rasse brug oversteken en rechtsaf. Zie routebeschrijving in het boekje 

2017 

75,3 VILLERS-LE-LAC (44) 

 

Δ Δ Δ  
 
 

camping “lac des Brenets” 

tegenover het meer van Villers-le-Lac ligt op Zwitsers gebied een camping 
www.camping-brenets.ch  
winkeltje mét vers brood bij tankstation onder aan de camping. 
Loop na de Saut de Doubs via een voetgangersbrug (grens) naar Zwitserland en blijf het 
asfaltweggetje volgen naar les Brenets. De camping ligt dicht bij het meer, zie kaartje blz. 
50.  

2017 

78,8 La CHAUFFAUD (SUR LA ROCHE)  (48) 

 

 Ferme-auberge « sur la Roche » 

www.auberge-surlaroche.com 
aan de GR5 

2017 

94,3 LES SEIGNES (60) 

 

►►►  
 
 
 
 

Δ Δ Δ  

Relais Equestre “des Seignes” 

Les Seignes 64  25790  les Gras  tel. 0033 381688891 
www.relaisequestrelesseignes.com  acheval25@ wanadoo.fr 
12 plaatsen, 4 kamers, € 28,00 p.p., lakens te huur 
maaltijden mogelijk, sauna 
Achter de gîte mag je je tentje opzetten. Er is een douche en een toilet. 

2017 
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Aan de GR5. 

 

B & B  Chambre d’hotes laMaison des Seignes 
Les Seignes  25790 les Gras 

http://lamaisondesseignes.free.fr   
2 kamers en 1 gîte,, 1 p. € 35-40,00, 2 p. € 55-60,00 
Avondmaal mogelijk na reservering € 20,00 p.p. 
Aan de GR5  

2017 

114,8 FRAMBOURG  (74) 

    

132,8 LES HÔPITEAUX-NEUFS  (9) 

154,8 MOUTHE  (1) 

175,8 CHAPELLE-DES-BOIS  (10) 

189,3 CHALET ROSE (131) 

201,3 LES CRESSONNIERES  (1) 

222,3 NYON  (10) 

 

 Barbara Bernegger-Baumgartner  Chemin de Bois-Bougy 4 1260 Nyon  
tel. 0041 22 361 34 52  F + D   barbarabernegger@romandie.com    
(in kasteelboerderij op 1,5 km van het station, aan de Jacobsweg naar Genève. Kijk op de 
kaart: Bois-Bougie)  

2016 

 
 Ulrich & Verena Baumgartner-Heiniger Avenue Bois-Bougy 9 1260 Nyon  

tel. 0041 22 361 25 03  F + D + E 
(niet ver van het meer, aan de zuidkant van Nyon. Kijk op de kaart: la Métarie) 

2016 

 
     Stichting “de GR5 te lijf” is niet verantwoordelijk voor verkeerde of ontbrekende gegevens 
     Wij zijn blij als jullie nieuwe gegevens of gegevens die niet meer kloppen door willen geven aan Luc Mol: info@deGR5telijf.nl 
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