Informatie rit Route des Grandes Alpes/ Route Napoleon 2017
door Luuk - 24 juni 2017

In juni 2017 is deze rit in 10 dagen gereden. Een redelijke beproeving, omdat de afgelegde afstand ca. 4000 km. Is geweest. Een geweldige reis en er werd in redelijk goede hotels overnacht.
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 de Vogezen, met terras en restaurant. Kleinschalig en rustig, met parkeergelegenheid bij het hotel. Prijs € 48,60:
Auberge De La Grange
9 Le Forêt
88230 Plainfaing
Frankrijk (Vogezen)

Dag 2:
Een hotel in Zwitserland, enkel en alleen gekozen voor de ligging in de route. Een pima, maar
enigszins gedateerd hotel. Eigen restaurant en terras. Prijs € 65:
Hôtel du Vanil-Noir
15 Rue du Vanil-Noir
1666 Grandvillard
Zwitserland

Dag 3:
Dit hotel blijkt te liggen in een uitgestorven wintersport plaats. Er is in juni niet veel te beleven en
er is naast mij slechts één andere gast. Verder een typisch wintersport hotel. Prijs € 48,60:
Hôtel Restaurant L'Outa
2 rue de Savoie
73500 Termignon
Frankrijk

Dag 4:
Ook dit hotel blijkt te liggen in een weinig bezochte wintersport plaats. Prima hotel voor een prijs
van € 85,50
Hôtel l'Adrech de Lagas
63 avenue de Valberg
06470 Valberg
Frankrijk
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Dag 5:
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 voor een prijs van € 65, met eigen restaurant en bar:
Hôtel Le Blainon
Place d'Auron
06660 Auron
Frankrijk

Dag 6:
Dit hotel ligt in het centrum van Saint-Jean-de-Maurienne 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

Dag 7:
Op de zevende dag werd gekozen voor een hotel in Aosta, Italië. Op de rit er naar toe over de
kleine St. Bernardpas en de volgende dag over de grote Bernardpas verder naar Zwitserland. Dit
hotel beschikt over een eigen parkeergarage. Om bij deze parkeergarage te komen moet men
door een verkeersluw gebied, dan verboden is voor buitenlanders. Het hotel geeft het nummerbord echter door aan de politie, zodat er geen bekeuring op de mat zal vallen. De prijs was € 92
per nacht:
Hotel Roma
Via Torino 7
11100 Aosta
Italië

Dag 8:
Er werd dit maal gekozen voor een hotel dat net na de Furkapas lag. Een meer dan uitstekend
hotel, met eigen restaurant en terras. De prijs was € 101 per nacht:
Hotel des Alpes
Furkastrasse
6491 Realp
Zwitserland

Op de laatste dag was gekozen voor een hotel in het stadje Freudenstadt. Dit levendige stadje
ligt midden in het Zwartewoud en dus leuk voor de motorrijder. In het weekend kan het erg druk
zijn met motorrijders en er moet dan ook rekening worden met snelheidscontroles en afgesloten
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wegen voor motorrijders. Mijn bezoek viel op vrijdag, dus daar had ik geen last van. De rit werd
op deze laatste nacht stijlvol afgesloten in een geheel gerenoveerd hotel uit 1895. Wat een sfeer
en de prijs was € 89,10 voor een enorme superior room.
Palmenwald Hotel Schwarzwaldhof
Lauterbadstrasse 56
72250 Freudenstadt
Duitsland

Uiteraard is het ook mogelijk om op deze rit duurdere of minder dure hotels te boeken. Buiten het
seizoen is het rustig en zijn er veel hotels beschikbaar. Een reservering lijkt daarom in rustige periodes niet noodzakelijk.
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