SLAPEN LANGS DE GR5
Deel 5: Ribeauvillé – Saint-Hippolyte
adressen die horen bij de Nederlandstalige wandelgids “GR5 VOGEZEN-ZUID”
dortoir = slaapzaal
municipal of communal = gemeentelijk
ferme = boerderij
auberge = herberg (soms kun je er slapen, soms niet)
relais-equestre = manege

demi-pension = half-pension
mairie = gemeentehuis
refuge = gîte d’étape in de bergen
auberge de jeunesse = jeugdherberg
table d’hôtes = chambre d’hôte met avondmaal

In gîtes, refuges, e.d. (►►►) wordt geacht dat je je eigen slaapzak/binnenzak en handdoek meeneemt!
Prijzen zijn inclusief ontbijt, tenzij anders vermeld. Vaak kun je kiezen voor wel/geen ontbijt.
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laatste wijziging 
RIBEAUVILLÉ (187)
!!!
Er zijn diverse hotels en B&B’s in de stad. Onderstaand voorbeelden zijn een goedkope keuze.
B & B Chambre d’hôtes Meyer-Liss
2018
Rue des Juifs 17 68150 Ribeauvillé tel. 0033 3897372
www.gites-meyer-liss.fr
2 p. € 45-50,00
Sla bij punt 187 linksaf. Blijf de Grand rue volgen tot na place de l’ancien hôpital. Daarna
eerste weg rechtsaf en je bent in de rue des Juifs. Ca. 600 m van de GR5.
hotel Hotel-restaurant Au Lion **
2018
Place de la Sinne 6 68150 Ribeauvillé tel. 0033 389736769
www.au-lion.com
15 kamers, vanaf € 50,00 voor 2 p., excl. ontbijt
Sla bij punt 187 linksaf. Blijf de Grand rue volgen tot de Place de la Sinne. Ca. 400 m van
de GR5.
Δ Δ Δ Camping des Trois Chateaux
2018
open 27 juni – 7 sept.
Deze gemeentelijke camping is niet commercieel, is kleiner en ligt gunstiger t.o.v. de GR5
en het centrum dan de andere, grote, gemeentelijke camping.
Na punt 187 niet de brug over de Strengbach nemen maar 500 m doorlopen op de D 416.
AUBURE (197)
►►► Gîte d’étape les Brimbelles
2018
Route de Saint-Marie aux Mines 9 68150 Aubure tel. 0033 389739104
mob.0033 786506200 www.lesbrimbelles68.eu info@lesbrimbelles68.eu
8 kamers, ook voor niet-groepen, 25 bedden € 23,50 p.p., avondmaal € 16,00, excl.
drank.
Bij punt 197 rechtdoor langs de kerk, kruispunt oversteken, op het volgende kruispunt ligt
de gîte, ca. 1 km van de GR5
COL DICHTBIJ LE HAÏCOT (204)
►►► Refuge des Amis de la Nature le Haycot
open in weekenden en na reservering
2018
Postbus 74 68160 Ste. Marie aux Mines tel. 0033 389472173 Geen restauratie.
6 dortoirs met 4 tot 10 bedden, Keuken ter beschikking.
.Aan de GR5
COL DE BAGNELLES (206)
►►► Refuge du club Vosgien de Sainte-Marie-aux-Mines open in weekenden en vakanties
2018
Postbus 71 68160 Ste. Marie aux Mines tel. (antwoordapp. in de hut): 0033 389475121
http://clubvosgien-ste-marie-aux-mines.com/?page_id=114
28 bedden, € 9,00 p.p. zonder ontbijt + minimaal € 4,00 aan consumpties. Keuken ter
beschikking. Restaurant is vlakbij: www.aubergeduhaycot.fr
Vlak bij de GR5. Op de Col de Bagnelles rechtsaf.
LE BONHOMME (208)
Hotel-restaurant Tête des Faux
hotel
e
Rue du 3 -Spahis-Algériens 102 68650 le Bonhomme tel. 0033 389475111
www.latetedesfaux.fr
8 kamers, vanaf € 60,00 voor 2 p.
Aan de GR5.
Hotel-restaurant de la Poste **
hotel
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Rue du 3 -Spahis-Algériens 76 68650 le Bonhomme tel. 0033 389475110
www.hotel-la-poste.com
1 p. € 77,00, 2 p. € 90,00. Aanbevolen door GR5-ers
Aan de GR5.
L’ETANG DU DEVIN (209A)
hotel
Hotel Residence Etang du Devin
Etang du Devin 105 68650 Lapoutroie/le Bonhomme tel. 0033 389472029
www.etangdevin.com
kamers, demi-pension mogelijk.
►►► gîte d’étape Etange du Devin
slaapzalen, goedkoopst is slaapzaal 10-22 p. € 29,50 p.p.,demi-pension € 49,00 p.p.,
bedlinnen/handdoek in slaapzaal aanwezig. Mooie, rustige ligging.
Vóór punt 210 linksaf, 200 m van de GR5.
COL DU CALVAIRE (214)
►►► Auberge-refuge le Blancrupt
Station du Lac Blanc 1200 68370 Orbey tel. 0033 389712711
www.blancrupt.com
40 bedden : 1 p. € 30,00, demi-pension € 45,50 dortoirs 2 - 7 personen. Bedlinnen en
handdoeken kunnen gehuurd worden.
Tussen 214 en 215, bijna aan de GR5.
COL NA LE TANET (220)
►►► Refuge Schupferen
Tel. 0033 389775860 (refuge), 0388858267 of 0675480054
http://skiclubmunster.free.fr
28 bedden
850 m van de GR5: Op het colletje linksaf. Volg de rode kruisjes.
COL DE LA SCHLUCHT (222)
Hotel-restaurant du Chalet
hotel
Col de la Schlucht 68140 Stosswihr tel. 0033 389770406
www.hotel-du-chalet.com
2 p. vanaf € 95,00
Aan de GR5.
TROIS-FOURS (223)
►►► Chalet-Refuge CAF des Trois-Fours
hele jaar open, na reservering
Route de Crêtes D430 tel. 0033 389773259
www.chaletrefuge3fours.ffcam.fr
40 bedden in 9 kamers : € 25,90 p.p. Demi-pension € 41,00 p.p.
Bij punt 223 scherp linksaf. Ca. 1 km tot aan de refuge.
LAC DU SCHIESSROTHRIED (228)
►►► Refuge du Schiessrothried
in ieder geval open op zaterdag + in juli en aug.
Tel. 0033 389803214 of 033 685036606
www.vosges-trotters-colmar.fr
40 bedden in 3 dortoirs ; € 10,00 p.p.zonder ontbijt. Zelf koken is nodig.
Bij punt 228 rechtsaf langs het meer. Ca. 300 m van de GR5.
MITTLACH (232)
Hotel-restaurant Valneige **
tot december 2018 gesloten wegens renovatie
hotel
Rue Principal 21 68380 Mittlach tel. 0033 389305944
www.hotelrestaurantvalneige.fr
aan de GR5.
Δ Δ Δ Camping municipal du Langenwasen
Chemin du Camping 5 68380 Mittlach tel. 0033 389776377
Blijf na punt 232 het asfaltweggetje langs de beek ca.3 km volgen tot aan de camping.
Bij vertrek hoef je niet helemaal terug naar het informatiebord. Loop 600 m terug en ga
dan schuin links een omhooglopende weg op. Blijf deze zoveel mogelijk rechtdoor volgen
tot op de GR5. Dan linksaf.
COL DU HERRENBERG (234)
►►► Refuge du Huss
open in de weekenden na reservering
Tel. 0033 389441807
30 bedden in 4 dortoirs. € 11,00 p.p. zonder ontbijt. Ontbijten en avondeten kan in
restaurant op 200 m afstand (restaurant gesloten van half okt. – half mei).
www.altitude1160.com
De refuge bevindt zich 500 m naar het zuidwesten, op de tegenoverliggende helling.
COL D’HAHNENBRUNNEN (236)
►►► Refuge du Klein Hahnenbrunnen
open alle weekenden + in juli en aug.
68380 Metzeral tel. 0033 3895955556
www.touringclubmulhouse.com

SLAPEN LANGS DE GR5
www.deGR5telijf.nl

deel 5 Ribeauvillé – Saint Hippolyte
november 2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

blad 2 van 5

70

70
78

88

96

103

105

109

115

Reserveren per mail (zie website)
Aan de GR5.
KRUISING MET DE ROUTE DE CRÊTES (237)
►►► Ferme-auberge de Steinlebach
Tel. 0033 389826187
www.auberge-steinlebach.com
Op punt 327 scherp linksaf. 1 km van de GR5
MARKSTEIN (238)
Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden in Markstein, vooral in de winter
GRAND-BALLON (243)
hotel Chalet-Hôtel Grand Ballon
chalethotel-grandballon.com
Een aanrader vanwege nostalgische sfeer, ligging en prijs.
Geen echt hotel: kruising tussen jaren dertig hotel en berghut. Speciale kamers voor
wandelaars, met douches en toiletten op de etage. 1 p. € 33,00, 2 p. € 63,00, demipension ook mogelijk.
Ligt aan de route.
MOLKENRAIN (249)
Chalet-refuge du Molkenrain (Natuurvriendenhuis)
open weekenden + juli/aug.
Tel. 033 389373252 (refuge), 0033 962272491 (reserveringen)
www.refuge-molkenrain.fr
€ 10,00 p.p. zonder ontbijt. Keuken ter beschikking. Eten kan in de ferme-auberge, die er
vlak bij ligt. Reserveren: 0033 389811766 www.ferme-molkenrain.com
Aan de GR5.
THANN (256)
!!!
Er zijn diverse hotels en chambres d’hôtes in Thann
Gite d’etape Cercle Saint-Thiébaut
Rue Kléber 22 68000 Thann
www.cercle-thann.com, kijk onder gîte.
aan de GR5, in de stad
Δ Δ Δ Halte pour Campeurs
Avenue du Blozen 68800 Thann tel. 0033 899036413
in het sportstadion (“Stade“) van Thann.
Staat niet in campinggidsen, maar je mag je tentje aan de randen van het stadion zetten.
Eenvoudig sanitair onder de tribunes. Alleen juli en augustus.
Melden bij de beheerder die op het terrein woont (bungalow).
ca. 800 m van de GR5: na punt 258 niet rechtsaf de rue des Jardins in, maar rechtdoor
blijven lopen. Op veelsprong schuin links langs kerk tot de ingang van het stadion
COL DU HUNDSRÜCKEN (261)
►►► Ferme-Auberge les Buissonnets
Rue des Buissonnets 68290 Bourbach-le-Haut tel. 0033 389388587
https://ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com/
2-6 persoonskamers, HP € 50,00 p.p. Heerlijk eten, leuke plek.
Ca. 1,5 km vanaf de Col de Hundsruck, Voor route zie kaartje op bladzijde154. Vanaf
locatie kortere weg terug naar de GR5.
COL DU ROSBERG (263)
►►► Ferme-Auberge du Tanner Hübel
open 1.5 – eind okt., ma gesl. buiten het seizoen
rue de la Chapelle 4 68800 Roderen tel. 0033 389381193, buiten het seizoen: 0033
89378079
www.thannerhubel.fr
slaapzaal 20 p. demi-pension € 39,00 p.p. lekker eten, vriendelijke ontvangst, mooie
uitzichten, aldus een GR5 wandelaar
ca. 1 km vanaf de Col de Rosberg, Je kunt ook al bij punt 262 naar Thanner Hubel lopen.
FERME-AUBERGE BELACKER (265)
►►► Ferme-auberge en gîte d’etape du Belacker
hele jaar open
Tel. 0033 686496316
www.hautes-vosges-randonnees.com
25 bedden in 8 kamers
COL DES PERCHES (268)
►►► Ferme -Auberge Rouge Gazon
www.rouge-gazon.fr
slaapzaal (1 p. € 31,00) of kamers (1p. € 60,00 of 2 p. € 104,00), HP € 22,00 extra.
voor slaapzaal: huur lakens en handdoek € 5,00 + € 3,50
heerlijke maaltijden/uitgebreid ontbijt
ruim 1 km van de route, bij col de Perche rechtsaf (noordelijk).
►►► Gîte d’étape de Gazon Vert
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Chemin du Col de Perches 68470 Storkensohn tel. 0033 677690865
https://www.tourisme-alsace.com/nl/233004356-Gite-detape-du-Gazon-Vert.html
20 bedden, maaltijden
Bij col de Perches voetpad rechtsaf nemen (noordwestelijk), over de flank tot aan een
schuur.
BALLON D’ALSACE (273)
hotel
Hotel du Sommet
www.hotelrestaurantdusommet.com
Aan de D 465, vlak bij de GR5.
MALVAUX (280)
B & B Chambre d’hôtes Auberge des Moraines
http://www.auberge-les-moraines.eu
2 p. ca. € 68,00
Ca. 500 m van de GR5, ten zuiden van het dorp
GIROMAGNY (284)
►►► Gîte des Randonneurs
Rue des Casernes 15 90200 Giromagny tel. 0033 384271418 (is nummer van de mairi,
hier sleutel ophalen)
www.giromagny.fr/vie-locale/hebergement-restauration.htm
12 bedden, € 15,00 p.p.p.n., incl. wegwerplakens
onbemand met keukentje incl. magnetron, eerst bellen met Thiery 0033 675938902 of
Roger 0033 689934326
niet (meer) aan de GR5, zie beschrijving boekje
hotel
Hotel le Paradis des Loups
Grande Rue 45bis 90200 Giromagny tel. 0033 384266425
www.leparadisdesloups.com
2 p. vanaf € 109,00. Prijs incl. gebruik sauna en hamman
Net vóór punt 285 hoofdweg linksaf. Je komt uit op de Grand Rue, vlak bij het hotel, dat
tegenover de Marie ligt. Ca. 800 m van de GR5.
LACHAPELLE-SOUS-CHAUX (289)
►►► Chambre d’hôtes Equinoxe
Rue de Bellevue 10 90300 Lachapelle-sous-Chaux
www.equinoxe-equitation.fr
3 kamers, 2-p. kamer € 61,00, in paardrijcentrum
Bij punt 289 rechtdoor, rechtsaf rue du Moulin. Eerste weg rechtsaf en je bent op de rue
de Bellevue. 900 m van de GR5. De volgende dag kun je doorlopen
BAS-EVETTE (292)
B & B Chambre d’hôtes le Clos Fougeret
Impasse Géron3 90350 Evette-Salbert tel. 0033 683412635
closfougeret.fr
1 kamer, € 40,00, 2 p. € 55,00
Op het eerste kruispunt na punt 292 niet linksaf, maar rechtdoor. Einde weg rechtsaf en
kort daarna linksaf. 200 m verder rechtsaf. Ca. 1 km van de GR5
! ! !
In Belfort zijn veel overnachtingsmogelijkheden. Volg bij punt 293 de stippellijn om in de
stad te geraken.
►►► Auberge de Jeunesse / Jeugdherberg
6 Rue de Madrid 90000 Belfort tel.0033 384213916
www.fjtbelfort.org
Kamer voor 1 persoon met eigen douche/toilet, koelkastje, gebruik van keuken: € 20,- ,
niet-leden € 24,50, met lakens, zonder handdoek
in het centrum van Belfort, niet ver (en aan de westzijde) van het station.
ÉCHENANS-SOUS-MONT-VAUDOIS (302)
Hotel-restaurant la Filature
hotel
Rue de la 5eme Division Blindée 8 70400 Héricourt
www.la-filature.fr
14 kamers vanaf € 70,00 voor 1 p. en € 79,00 voor 2 p.
2,9 km vanaf afslag bij punt 303. Zie boekje
CANAL DU RHÔNE AU RHIN (4)
Hotel-restaurant la Vieille Ferme in Etupes
hotel
Avenue du Charles de Gaulle 33 25460 Ëtupes tel. 0033 381322539
www.la-vieille-ferme.fr
29 kamers, 1 p. vanaf € 62,00, 2 p. vanaf € 70,00
Op 2,5 km vanaf punt 4: stippellijn volgen, na brug rechtdoor naar het centrum van
Etupes.
hotels Hotels in Sochaux
F1 (goedkoopst) en Campanile (duurder)
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https://hotelf1.accorhotels.com en www.companile.com
Op ca. 4 km vanaf punt 4: stippellijn volgen tot drukke weg (zie kaart), rechtsaf, rotonde
oversteken en volgende rotonde rechtsaf.
VANDONCOURT (11)
►►► Gîte d’étape le gîte du Pont Sarrazin
rue du Pont Sarrazin 31 25230 Vandoncourt
http://vandoncourt-tourisme.wixsite.com/vandoncourt-tourisme
vandoncourt.tourisme@gmail.com
7 bedden, € 20,00 p.p. restaurant vlakbij, supermarkt in het dorp, aan de GR5
aan de GR5, aan het eind van het dorp.
LA PAPETERIE (14)
B&B
Chambre d’hôtes Au Jardin Fleuri
rue de la Pâle 7 25310 Glay tel. 0033 381308653 F GB
https://aujardinfleuri-glay.vpweb.fr/?prefix=www
3 kamers voor 3 x 2 pers. 2 p. € 80,00 1 p. € 70,00
2 km vanaf le Papeterie (punt 14). Volg de weg naar Glay.
SAINT-HIPPOLYTE (18)

2017

2018

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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