
Informatie rit Routes des Grande Alpes 2021 

door Luuk  - 11 juli 2021 

Deze rit is in juli 2021 gereden, met als startpunt Shell Heerlen langs de A76.  

Ondanks de CVID-19 beperkingen, bleek het toegestaan om door Duitsland, Frankrijk, Zwitser-

land en Luxemburg te rijden. Dit mede doordat we alle vier gevaccineerd zijn en ons daardoor 

vrij kunnen bewegen.  Alle hotels zijn geboekt via booking.com. 

Het bleek wel dat veel hotels nog gesloten zijn, wegens het gebrek aan gasten.  

 

Dag 1 

Het eerste hotel was voor ons bekend, omdat we er al vaker overnacht hebben. Goed en 

schoon hotel, met eigen terras en restaurant. Het centrum van Bernkastel-Kues ligt op loopaf-

standen hier is veel horeca te vinden. Het hotel beschikt over een eigen parkeerterrein| 

 

 Burgblick hotel 

 Goethestraße 29 

 54470 Bernkastel-Kues 

 Tel +49(0)6531.972277-0 

 Duitsland 

 https://www.burgblickhotel.de/en/  

 

Dag 2 

Het tweede hotel was het IBIS hotel in Gerdmer in de Vogezen. Dit hotel heeft prima parkeer-

plaats, een eigen restautant en goede kamers. Een goed en schoon hotel: 

 

 IBIS hotel La Bresse Gérardmer  

 7C, Rue de la Clairie,  

 88250 La Bresse 

 Tel +33329286868  

 Frankrijk  

 https://all.accor.com/hotel/5039/index.nl.shtml 

 

Dag 3 

Het derde hotel was in het dorp Le Sepey in Zwitserland. Parkeren voor de deur en de kamers 

waren schoon en ruim. Ook dit hotel heeft een eigen bar, een terras en een restaurant. Dit is 

duidelijk een wintersport hotel, maar van uitstekende kwaliteit. 

 

 Hotel du Cerf 

 Grand Rue 5 

 1863 Le Sepey 

 Tel : +41244911194 

 Zwitserland 

 https://lecerf.ch/ 

https://www.burgblickhotel.de/en/
https://all.accor.com/hotel/5039/index.nl.shtml
https://lecerf.ch/


Dag 4 

Op dag 4 gaat het verder de Alpen in en overnachten we in Termignon. Ook dit is een winter-

sportplaats en de vorige keer dat we er wilden overnachten waren alle hotels gesloten, inclusief 

hotel L’Outa waar we al eens eerder overnacht hadden.  

Nu blijkt dat hotel L’Outa geheel is gerenoveerd en dat er prima eten in het restaurant wordt ge-

serveerd. Goed en schoon hotel en ruime parkeergelegenheid voor de deur of achter het hotel.  

 
 L'Outa Hotel Restaurant 
 2 Rue de la Savoie  
 Termignon 
 73500, Frankrijk 
 Tel +33 4 57 40 00 34  

 https://hotel-outa.com/ 

 

Dag 5 

Op dag 5 gaat het verder door over vele hoge passen naar het bergdorpje Puget-Rostang. Hier 

wacht de Auberge Du Riou op ons. We hadden geen idee wat ons te wachten stond, maar het 

bleek een juweeltje boven in de bergen. Het eerste wat opviel was de hartelijke ontvangst door 

de eigenaren, een tuin met terras van het bijbehorende restaurant en de basic ingerichte, maar 

schone kamers. Het eten van het restaurant is van uitzonderlijke klasse en op het terras smaakt 

het natuurlijk nog beter. De motoren konden onder een afdak worden gestald. 

 Auberge Du Riou  

 47 Route De Sainte Anne  

 Puget-Rostang  

 06260, Frankrijk  

 Tel +33493050865  

 https://www.aubergeduriou.fr/ 

 

Dag 6 

Op deze dag gaat het verder richting Col de Turini, de zuidelijkste pas in onze route, Daarna 

weer verder door richting noord, naar het dorpje Saint-Étienne-de-Tinée. Bij aankomst bleek het 

hotel gesloten te zijn, ondanks dat we gereserveerd hadden. Ook moest de accommodatie al van 

te voren afgerekend worden. Vreemd en ook het bijbehorende restaurant was gesloten.  

Er is toen een ander hotel ondekt, waar we uiteindelijk hebben overnacht. Maar zien dat we ons 

geld weer terugkrijgen. 

Het gesloten hotel was: 

Le Rabuons 
27 rue droite   
Saint-Étienne-de-Tinée  

06660, Frankrijk  

Tel +33 4 50 90 25 05  

 

http://le-rabuons.leprovence-hotel.com/fr/ 

Onbetrouwbaar en geen aanrader dus. Een ander hotel is ongetwijfeld beter. 

https://hotel-outa.com/
https://www.aubergeduriou.fr/
https://www.booking.com/hotel/fr/le-rabuons.html?dksc=2&amp;aid=2076574&amp;label=postbooking_modemail
https://www.booking.com/hotel/fr/le-rabuons.html?dksc=2&amp;aid=2076574&amp;label=postbooking_modemail
http://le-rabuons.leprovence-hotel.com/fr/


Dag 7 

Wederom gaat het verder noordwaarts door de Alpen, met als hoogtepunt de Col & Cime de la 

Bonette. Prachtig! Ook werd “the scariest road of Europe” en de Alpe d’Huez bezocht. 

Aan het einde van de dag werd Saint-Jean-de-Maurienne bereikt en er werd overnacht in: 

 Hôtel Saint-Georges 

 334 rue de la République 

 Saint-Jean-de-Maurienne  

 73300, Frankrijk  

 Tel +33479640106  

 https://www.hotel-saintgeorges.com/ 

Een heerlijk hotel, met prachtig gerenoveerde kamers. En een lift Buiten een terras, waar een drankje ge-

nuttigd kan worden. Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar binnen 5 - 10 minuten lopen zijn er veel 

restaurants te vinden. 

De motoren kunnen achter op de afgesloten binnenplaats worden neergezet en meestal is ook de garage 

beschikbaar. 

 

Dag 8 

Op deze dag ging het door een stukje Alpen en dan verder langs het meer van Geneve. Vandaar 

de Jura in, voor een overnachting in het plaatsje La Cluse et Mijoux. 

Het gereserveerde hotel was: 

Auberge du château de Joux  

127 le Frambourg  

La Cluse et Mijoux 

25300, Frankrijk  

Tel +33 3 81 69 40 41 

https://auberge-du-chateau-de-joux-la-cluse-et-mijoux.hotelmix.fr/ 

Op zich een prima hotel, met eigen restaurant. Het hotel heeft niets met het lokale kasteel te ma-

ken. Het hotel staat langs de drukke N57 en dat is voor ons een reden om hier niet meer te boe-

ken. Te veel lawaai vanaf 06:00 uur in de ochtend en slapen dus niet goed mogelijk. 

 

Dag 9 

De rit werd afgesloten met een overnachting in Esch-sur-Sure in Luxemburg. Altijd leuk! 

Hôtel de la Sûre  

Rue du Pont 1  

L-9650 Esch-sur-Sûre  

Luxembourg  

Tel  +352 839 110  

https://www.hotel-de-la-sure.lu/ 

 

Een leuke rit door de Franse Alpen - een feest op zich 

https://www.hotel-saintgeorges.com/
https://auberge-du-chateau-de-joux-la-cluse-et-mijoux.hotelmix.fr/
https://www.hotel-de-la-sure.lu/

