Informatie rit Route des Grandes Alpes, etc.
door Luuk - 25 juni 2018

Deze rit is in juni 2018 is gereden, met als startpunt Gerardmer in de Vogezen..
De hotels werden geboekt via Booking.com . Vooral in Frankrijk zijn veel hotels zijn in juni nog
gesloten en ook zijn er veel lege of bijna lege wintersportdorpen. Het is hier in juni nog uitgestorven, maar dat schijnt in de maanden juli en augustus wel anders te zijn. Hotels (eenpersoons kamer):

Dag 1:
Prima hotel in een bijna verlaten wintersportplaats. Restaurant op loopafstand. Kleinschalig en
rustig, met parkeergelegenheid bij het hotel.
Le Chamois
Route du Pillon 70
Les Diablerets (Zwitserland)
Tel.: +41 24 492 02 02
http://www.lechamois.ch/

Dag 2:
Op dag 2 was hotel l’Outa in Termignon gepland. Dit hotel bleek niet meer te bestaan, zodat we
uitgeweken zijn naar:

Hôtel du Soleil
15 rue de l'Eglise
3500 Aussois (Frankrijk)
Tel.: +33 4 79 20 32 42
https://www.hotel-du-soleil.com/en
Dit hotel heeft een garage voor motoren, een bar en restaurant met terras. Uiuterst vriendelijke
eigenaren.
Dag 3:
Ook dit hotel blijkt te liggen in een weinig bezochte wintersport plaats. Prima hotel met restaurant
en terras:
Hôtel l'Adrech de Lagas
63 avenue de Valberg
06470 Valberg (Frankrijk)
Tel.: + 33 4 .93.02.51.64
https://www.adrech-hotel.fr/
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Dag 4:
Ook dit hotel blijkt te liggen in een weinig bezochte wintersport plaats, maar het is toch iets drukker dan in de hotels van de vorige dagen. Prima hotel met eigen restaurant en bar:
Hôtel Le Blainon
Place d'Auron
06660 Auron (Frankrijk)
Tel.: +33 4 93 23 35 04

Dag 5:
Vandaag was Hôtel Saint-Georges gepland. Dit hotel ligt in het centrum van Saint-Jean-deMaurienne en er zijn enkele restaurants in de buurt. Een uitstekend hotel, dat redelijk vol zat.
Prijs € 94 per nacht:
Hôtel Saint-Georges
334 rue de la République
73300 Saint-Jean-de-Maurienne (Frankrijk)
Tel.: +33 4 79 64 01 06
http://www.hotel-saintgeorges.com/uk/index.aspx
Helaas bleek dit hotel vol te zijn en er was verder geen hotel in Saint-Jean-de-Maurienne te krijgen, zodat we uitgeweken zijn naar het hotel van dag 2:
Hôtel du Soleil
15 rue de l'Eglise
3500 Aussois (Frankrijk)
Tel.: +33 4 79 20 32 42
https://www.hotel-du-soleil.com/en

Dag 6:
Op de zesde dag was het de bedoeling om door te rijden naar Fribourg in Zwitserland. Vanwege
vertraging (nieuwe voorband noodzakelijk) en het slechte weer werd overnacht op de Grote St.
Bernhardpas bij:
Hotel Restaurant du Crêt
Route du Grand-St-Bernard
1946 Bourg-Saint-Pierre (Zwitserland)
Tel.: +41 27 787 11 43
http://www.hotel-du-cret.ch/site/
Dit hotel heeft stille kamers, goede bedden, eigen restaurant en voldoende parkeerplaats. Een
echte topper is het niet, maar uiterst geschikt indien op doorreis.
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Dag 7:
Op de zevende dag was het de bedoeling om door te rijden naar Bernkastel-Kues, Vanwege een
gedwongen vroege overnachting op dag 6 werd besloten om de rit af te ronden in Esch-sur-Sûre.
Dit is door ons veel bezocht en geliefd hotel:
Gourmet & Relax Hotel De La Sure
Rue du Pont 1
9650 Esch-sur-Sûre (Luxemburg)
Tel.: +352 839 110
https://www.hotel-de-la-sure.lu/
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