
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beklimming van de Grand Ballon is voor sportieve mensen een lust! De 
eerste dag van deze trektocht begint in Guebwiller en brengt u naar de Grand Ballon, de 
hoogste top van het Vogezen massief, maar liefst 1 424 hoog. Om deze col te kunnen 
beklimmen moet u sportief zijn en een goede conditie hebben. Onderweg kunt u van de 
verschillende landschappen genieten, alsook van de flora en fauna in de Vogezen. Bij 
aankomst kunt u genieten van een uitzonderlijk uitzicht over de hele Elzas vlakte, het Forêt 
Noire en u ziet ook de Berner Alpen, als het helder weer is. 
Als u uit het VVV-kantoor van GUEBWILLER komt, neemt u de Rue de la République. Op 
het kruispunt met de verkeerslichten, gaat u linksaf, Rue Maréchal Joffre. Op de eerste 
rotonde (Brandweerkazerne - Crédit Mutuel), rechtdoor, Rue du Vieil Armand, richting 
middelbare school (lycée) - militaire begraafplaats (cimetière militaire) – auberge du 
Vallon. Op de tweede rotonde gaat u rechtdoor omhoog. Na 100 meter splitst de weg zich 
in tweeën. Op de splitsing richting de kleine houten brug over de kreek. Hier komt u aan 
bij de Promenade Paul Déroulède (veel banken, picknick tafels, bomen met het label 
“Arbres remarquables”). De bewegwijzering op het pad volgen (een eikenblad teken). 
Linksaf kunt u de graven van de militaire begraafplaats zien en rechtsaf het oefenterrein 
van de Hondenfokkers Vereniging. Bij de uitgang van de Promenade Paul Déroulède, 
neemt u het weggetje “Chemin du Vallon” (niet het pad – bewegwijzerd door een geel 
rondje – naar het boswachtershuis van Ax). U komt voorbij de auberge du Vallon (aan de 
rechterkant, gekenmerkt door een hartelijke ontvangst en een goede traditionele 
keuken). Bij het fontein van Ax,  draait de wandelroute naar rechts en komt uit op het 
parkeerplein van Sandgrube (Begin van de gezondheidsroute). Nu neemt u het brede pad 
bewegwijzerd door een geel rondje, richting de bergcol van Bildstoeckle. Een paar meter 
voor de bergcol, rechtsaf het pad met de bewegwijzering van een blauwe driehoek volgen, 
richting de Rehbrunnenkopf. Na ongeveer 1 km, gaat u van het pad af en neemt u de weg 
die stijgt aan de linkerkant, steeds bewegwijzerd door een blauwe driehoek. Na een 
stijgende haarspeldbocht, komt u uit op de top van de Rehrbrunnenkopf (632 meter hoog. 
Een bank en uitzicht op de vallei van Florival en missie kruis). De afdaling begint bij het 
pad Simbert Krenger (oude President van de Vogezen Club van Guebwiller). Het begin is 
steil, en wordt geleidelijk aan minder steil. Het pad komt uit op de bergcol van de Peternit 
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(566 hoog. Banken en picknicktafels). U volgt een paar meter de richting van Rimbach en 
neemt dan het kleine pad aan de rechterkant bewegwijzerd door een rode rechthoek met 
witte streep richting de bergcol van de Munsteraeckerle. Dit weggetje is op meerdere 
plaatsen een pad en daalt geleidelijk af via de zuidkant naar de bergcol van de Geisskopf 
(655 meter hoog. Gezellig onderdak van hout, picknicktafels en banken). 
U verlaat de bergcol en neemt het licht stijgende bospad bewegwijzerd door een rode 
driehoek met witte balk, richting de Judenhut. Na 800 meter, de bocht naar links volgen 
en loopt u langs de twee grot-ingangen. Meteen erna deze weg verlaten en linksaf slaan, 
een kleine paatje op, bewegwijzerd door een blauwe driehoek, richting de rots Saint 
Pirmin en de Judenhut. Het wandelpad heeft enkele haarspeldbochten en loopt langs de 
noordrand van de Ebeneck. Na een laatste sterk stijgende haarspeldbocht wordt het 
minder steil. Na 150 meter, het bewegwijzerde pad verlaten en linksaf slaan. U volgt het 
pad door de weilanden, links aanhouden (het zichtbare spoor in het gras volgen) tot aan 
de top van de Ebeneck (859 meter hoog. Wit. Prachtig uitzicht over de Elzasvlakte, het 
Zwarte Woud en de hoogten van Guebwiller, de Hartmannswillerkopf en de Grand 
Ballon). Het stijgende bewegwijzerde pad met de blauwe driehoek nemen. Dit pad leidt 
tot de bergkam van de Saint Pirmin rots (908 meter hoog. Uitzicht over de vallei van 
Murbach). Het pad steekt de rotsachtige partij over en leidt tot een ander pad ongeveer 
200 m verderop, aan de linkerkant van de weg, bewegwijzerd door een rode rechthoek 
met witte balk. Dit mooie hobbelige pad, komt uit op de bergcol van de Judenhut (hoogte: 
979 meter). Groot open veld, met vele bankjes, tafels, vrijblijvende onderdak/schuilplaats 
van de Judenhut. Fontein van Schlumberger met drinkwater). Nu nog een uur klimmen 
om bij de Grand Ballon te komen. Voor de bron van Schlumberger langs lopen via het 
bospad dat door een blauw kruis bewegwijzerd is. Enkele meters verder, deze weg 
verlaten om de smallere stijgende weg aan de rechterkant te nemen, bewegwijzerd door 
een rode rechthoek met witte balk. Tijdens het klimmen, wordt de weg steeds smaller en 
verandert in een pad. Het pad loopt uit op een nieuw bospad, een paar honderd meter 
volgen aan de linkerkant, daarna aan de rechterkant. Kort daarna loopt het pad langs het 
drinkwater opvanggebied van de stad Soultz, kruist een weg die is bewegwijzerd door een 
rode ruit, en gaat dwars door twee oude ski pistes. Na een laatste haarspeldbocht in het 
bos komt het pad tenslotte uit aan de voet van de gebouwen van het zelfbedienings 
restaurant van “la vue des Alpes”. Nu nog de weg van de bergkam oversteken. Het Grote 
Ballon chalet-hotel is precies aan de overkant (hoogte: 1343 meters). 
Hoogteverschillen op stijgende weg: 1150 meter - Hoogteverschillen bergafwaarts: 80 meter 
- 13 kms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar kun je eten en slapen in de buurt van de Grand 
Ballon? 

Hôtel Restaurant “de Grand Ballon Cottage” +33 3 8948 77 99  
Halfpension prijzen (maaltijd, overnachting en ontbijt) tussen € 47 en € 55 per 
persoon (reservering aanbevolen).  
Een picknick voor de wandelaar (de avond tevoren voor de volgende dag 
reserveren) voor €10 per persoon 
 

Hôtel - Restaurant à l’Aigle d’Or Rimbach  03 89 76 89 90  
15 min van Munsteraeckerlé 
Menu du jour (3 plats) – Een picknick voor de wandelaar 9€ - 12€ Restaurant 
closed on mondays 
Kamerprijzen vanaf 55€  
 

Boerderij Herberg “De Haag” +33 3 89 48 95 85 
Menukaart vanaf € 7,50 tot € 10.  
Het hele jaar open, behalve van half november tot half december en 2 weken voor 
Pasen / woensdag gesloten. 
 

Boerderij Herberg “Grand Ballon” +33 3 89 79 95 76  
Traditionele gerechten, menukaart van € 9 tot € 18.50.  
Van Pasen tot november dagelijks open, gesloten op maandag avond en dinsdag de 
hele dag. 
 

Boerderij Herberg “Güstiberg” +33 3 89 74 05 01  
Traditionele gerechten en menu’s voor de wandelaar tussen € 12 en € 20. 
Mogelijkheid om een Picknick met de producten van de boerderij te bestellen. 
Dagelijks open, gesloten van 15 november tot 15 januari. 
 

Berghut van de skiclub van Roedelen +33 3 89 76 04 92 
Prijs per nacht in de slaapzaal € 9.50 per volwassene en € 6,50 per kind jonger dan 
16 jaar oud.  
Keuken beschikbaar.  
Alleen op zaterdagavond open 
 

Restaurant “Roedelen” +33 3 89 76 90 19 / +33 3 89 58 80 15  
Traditionele gerechten 15€.   
Open van april tot november in de weekend, doordeweeks alleen op reservering. 

Auberge du Vallon 10, chemin du Vallon - 68500 Guebwiller - +33 3 89 74 89 86 
Typische gerechten en specialiteiten van het huis, kaart vanaf € 7,50 tot € 36 Zaal-
accomodatie voor de ontvangst van groepen; maandag en dinsdag gesloten in het 
naseizoen, alleen maandag gesloten in de zomer (reservering aanbevolen). 
 

Hotel de l'ange Rue de la gare - 68500 Guebwiller - +33 3 89 76 22 11 
info@hotel- ange.fr Hartelijke ontvangst op het vertrekpunt van de wandelroute, 
Elzas- en Italiaanse specialiteiten. Elke donderdag en vrijdag: live concerten in het 
café - gratis toegang. Kamerprijzen van 65€ tot 92€ Ontbijt: 11€ 
 
 
 
 

Onderweg 



 
 
 
Neem de tijd om het landschap en de vergezichten te bewonderen, de 
bijzonderheid van deze tocht.  
Vanaf de Grand Ballon, gaat deze tweede tocht grotendeels via bergkammen tot de Petit 
Ballon, en komt u door Markstein en Klintzkopf. Eens te meer zult u ten volle van de 
panorama's op de vlaktes en de dalen aan weerskanten van de berg kunnen profiteren. 
Deze route die door bossen en velden gaat, zal u toestaan om de rijkdom van de lokale flora 
te ontdekken. 
Vanuit het chalet-hotel van de Grote Ballon gaat u door de deur aan de achterkant van het 
hotel naar buiten. Rechts om het ontvangstpunt van de Parc des Ballons des Vosges heen 
lopen. Het kleine pad dat naar de top van de Grand Ballon leidt is er achter en start aan de 
rechterkant. Het pad wordt door een rode rechthoek (GR 5) en een blauwe ring 
bewegwijzerd (panoramaroute van de Grand Ballon). U komt langs een herdenking ter 
nagedachtenis van Edouard Wolff (1861-1933), bank en uitzicht over het meer van de 
Ballon. Het pad komt uit op een kleine vlakte met de installaties van Radome van de 
burgerlijke luchtvaart. Het "spoor" van de Radome tot het grote witte middelpunt volgen, 
hoogtepunt van het massief van de Vogezen (hoogte: 1424 meters. Oriëntatietafel - 
uitzonderlijk uitzicht). Voor het monument Diables Bleus voorbijgaan, en de afdaling 
beginnen door het pad bewegwijzerd met een rode rechthoek, eveneens met een rode 
ring bewegwijzerd (andere panoramaroute van de Grand Ballon). Iets lager draait de 
route met rode ring naar links, in de richting van het monument Redslob. Op het pad 
bewegwijzerd met een rode rechthoek blijven, dat naar de bergcol van de Haag 
gaat(hoogte: 1233 meters. Boerderij Herberg). 
Op de bergcol van Haag, de kleine bosweg, die uit het dorp van GEISHOUSE komt, aan de 
linkerkant nemen. 100 m verder, bij de eerste haarspeldbocht van de weg, rechtdoor het 
bospad volgen, bewegwijzerd met een rode rechthoek. Dit weggetje, eveneens 
„Kapitaenstressla“ genoemd, gaat vanaf de zuidkant om de Storckenkopf heen en leidt 
naar het veld van Moorfeld. Bij het veld, in de richting van de route van de bergkam lopen 
en deze oversteken (voorzichtig), het pad bewegwijzerd met een gele rechthoek nemen, 
dit pad komt van de bergcol van Haag via de noordkant van de Storckenkopf. Dit pad in 
de richting van Markstein nemen, en steeds de bewegwijzering van de GR5 volgen (rode  
en gele rechthoek de eerste 700 m). Iets voor de bergpas van de Hundsrucken, 
mogelijkheid om het chalet Edelweiss van de Ski Club Saint Amarin te bezoeken. Het 
weekend open (zie bord). Op de bergcol van Hundsrucken, de GR5 (rode rechthoek) 
volgen, die uitkomt op een parkeerterrein van het skistation van de Markstein (hoogte: 
1184 m Boerderij-herberg, brasseries, restaurants, hotel). 
Steek de weg over en neem richting bergcol van de Schlucht - Munster - La Bresse, om de 
belangrijkste gebouwen van het station te bereiken. Voorbij “la maison d’accueil 
Markstein” rechtsaf slaan (tegenover het restaurant “Chez SPECK”), en de kleine licht-
afdalende geasfalteerde route naar de kapel “Notre Dame des Neiges” nemen. Ter hoogte 

Tweede dag - Op de bergkam naar de Petit Ballon  
via de GR5 



van de kapel, het kleine pad aan de rechterkant nemen. Dit loopt voor de ingang van de 
kapel naar het bospad. Na enkele meters naar beneden, komt het pad loodrecht uit op een 
weg, bewegwijzerd door een rode driehoek, deze linksaf volgen, richting Steinlebach  - 
Oberlauchen. Het mooie chalet Nansen van de Vogezen Ski Club van Mulhouse voorbij 
lopen, de skipistes van de Fédérale oversteken, om tenslotte aan te komen bij de herberg 
van Steinlebach (restauratie). Langs de herberg lopen en de rechte stijgende weg nemen 
richting Oberlauchen bewegwijzerd door een rode driehoek. De weg loopt door het open 
veld, en gaat daarna het bos in. Na de kruising met een riviertje, in een haarspeldbocht 
naar rechts, splitst het pad zich in tweeën. De bewegwijzering met de rode driehoek 
verlaten, en het stijgende pad aan de linkerkant volgen (langlauf en mountainbike 
bewegwijzering). Deze bijna horizontale piste, in de bergen en in een prachtig beukenbos, 
leidt tot de bergcol van Oberlauchen (hoogte: 1211 meters. Mooi uitzicht op de vallei van 
Munster, de dorpen van Sondernach en Metzeral, Hohrodberg, het circus van Gazon du 
Faing. In de verte, de vlakte van Taennchel en de Haut Koenigsbourg. Aan de andere kant 
van de bergcol,  prachtige uitzicht op de bergkam van Markstein, de Storckenkopf en de 
Grand Ballon). 
 
Vanaf deze bergcol, vinden we rechts de bewegwijzering met een gele rechthoek terug 
(GR 532) die van het meer van Lauch afkomt. Deze bewegwijzering tot Rothenbrunnen 
blijven volgen, einde van deze tweede dag. De wandelroute gaat achtereenvolgens via de 
bergcol van Lauchen (hoogte: 1195 meter. De berghut ONF is open), loopt om het 
natuurreservaat van Langenfeldkopf heen et leidt naar de bergcol van Hilsenfirst (hoogte: 
1130 meters. Prachtig uitzicht over de vallei van Florival), steek de rotsblokken van 
Steinmauer over, en ga naar de andere kant van de berg (zeer mooi uitzicht op de dorpen 
van Sondernach en Metzeral), loop langs de berghut van de Vogezen Trotters van 
Strasbourg, om bij de berghut van de Amis de la Nature te komen, afdeling Guebwiller 
(accommodatie en slaapzalen) aan de voet van de Petit Ballon. Rechtsaf slaan (de GR 532 
blijven volgen) door de velden afdalen richting de jeugdherberg Dynamo „la 
Schellimatt“. De andere verblijf mogelijkheid is de boerderij-herberg van Rothenbrunnen 
(traditionele gerechten, kamers en slaapzalen, het heel jaar open), die beneden de berghut 
ligt (het kleine pad bewegwijzerd met een blauwe ruit volgen, dat gaat rechtstreeks naar de 
boerderij herberg na het oversteken van de kaasroute). 
 
Opgelet: Het verkeer is gelimiteerd tussen de bergcol van Oberlauchen en de bergcol van 
Lauchen, vanwege een beschermingsbesluit van de milieubescherming. Het gebruik van 
het weggetje via de top van Klintzkopf (hoogte: 1330 meters. Schitterend uitzicht) is 
alleen tussen 15 Juli en 15 December toegestaan. De rest van het jaar,  moet u de 
onverharde weg volgen.  beide routes zijn bewegwijzerd door een gele rechthoek.. 
 
Hoogteverschillen op de stijgende weg: 380 meter + 120 meter (bij de top van de Klintzkopf) 
- hoogteverschillen tijdens de afdaling: 570 meters + 135 meters (door de top van Klintzkopf) 
- 23 Kms 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderweg (naar Markstein) 
Restaurant Le Tremplin +33 3 89 38 25 92  
Menukaart tussen de € 6 en € 17.   
Het hele jaar tussen de middag open en alleen in juli en augustus ’s avonds 
 
Hotel Wolf +33 3 89 38 25 92  
Op de weg van de bergkammen, aan de voet van de skipiste van de Markstein. Café De 
Bubble met terras, concerten. Kamerprijzen vanaf € 71. 
Halfpension vanaf € 68,  Ontbijt €11,50 
 
 
 
Boerderij-herberg Treh +33 3 89 39 16 79  
Traditionele gerechten en menukaart vanaf € 11 tot € 20 Verkoop van producten van 
de boerderij en brood. (mogelijkheid om een picknick te bestellen) 
 
Herberg De Markstein +33 3 89 82 61 84  
Menu's en gerechten vanaf € 6,50 tot € 18,19  
Op maandag gesloten 
 
Herberg Le Steinlebach +33 3 89 82 61 87 (reserveren aanbevolen)  
Menukaart tussen € 10 en € 13.  
Picknick (koude maaltijden) voor € 7,50 

Waar kunt u eten en slapen in de buurt van de 
Petit Ballon? 
Berghut van Amis de la Nature +33 3 89 77 39 77  
Kamers en slaapzalen van € 6 tot € 10.   
Keuken tot beschikking (geen ontbijt) 
 
Boerderij Herberg De Rothenbrunnen +33 3 89 77 33 08  
Tarief halfpension (overnachting met ontbijt) tussen €34 tot €41 (reserveren 
aanbevolen)  
Picknick: Sandwich + fruit voor 4 € (Gesloten op maandag en in januari)  
 
Boerderij Herberg Kahlenwasen +33 3 89 77 32 49 
Halfpension (overnachting met ontbijt) voor 40€ (reservering gewenst)  
Picknick met producten van het huis voor 6.50€ (Open van Pasen tot november) 
 
De Jeugdherberg Refuge Dynamo +33 7 68 25 53 96 
dynamolaschellimatt@yahoo.fr 
Overnachting in slaapzaal voor 9€ per volwassene en 5€ voor 4-12 jarigen. 
Mogelijkheid van kamperen in de buurt van de jeugdherberg voor 5€. Gezamenlijke 
keuken beschikbaar. Het hele jaar open, maar alleen tijdens de weekends en de 
schoolvakanties.  
 

mailto:dynamolaschellimatt@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
De afdaling en de terugtocht door de vallei door bossen, open 
plekken en wijngaarden wordt een perfecte afsluiting. 
Vanaf de Petit Ballon, vormt derde dag van deze tocht de laatste etappe van deze route en 
de terugkeer naar Guebwiller. U komt door verschillende soorten landschap, bossen, open 
plekken, weiland met uitzicht op de steden en dorpen in de bergen die de verbinding maken 
tussen de vallei van Florival en de Vallée Noble. Deze lange tocht eindigt via de paden door 
de wijngaarden van Guebwiller, die u uitzonderlijke panorama's op de vallei van Florival, 
de Grand en de Petit Ballon biedt. Op deze manier kunt u de afgelegen route van de 
afgelopen drie dagen bewonderen. 
Ga terug naar de GR 532 die omhoog loopt, tot aan de kruising met de blauwe ruit 
bewegwijzering. Rechtsaf slaan het pad op bewegwijzerd met een blauwe ruit. Deze weg 
stijgt en gaat in een rechte lijn naar de Maagd op de top van de Petit Ballon (Hoogte: 1268 
m. Een uitzicht van 360° over de valleien van Guebwiller, van Munster, de bergen van 
Hohneck, die van de Grand Ballon, het massief van het Zwarte Woud en de Alpen van 
Oberland van Bern met helder weer). De route over de bergtop volgen (bewegwijzerd met 
een gele driehoek met rood kruis). Na de bergtop daalt het pad af met een bocht naar links. 
Het pad loopt over de steile flanken van de noordelijke bergkant (uitzicht over de velden 
van de Petit Ballon en de boerderij-herberg van Strohberg), vervolgens gaat het pad het 
bos in en komt tenslotte uit op een brede verharde weg. Deze weg naar rechts naar 
beneden nemen. 
Na enkele minuten bent u bij de boerderij-herberg Strohberg (hoogte: 1083 m 
traditionele gerechten. Reservering aanbevolen). De afdaling via de verharde weg 
voortzetten, nu bewegwijzerd door een rood rondje, tot aan de bergcol van Boenlesgrab 
(hoogte: 885 m Herberg). Daarna het geasfalteerde bospad dat naar Lautenbach-Zell gaat 
nemen. Na ongeveer 300 m, deze weg verlaten en het bospad links, bewegwijzerd door 
een geel kruis, nemen. Een lichte beklimming in het begin, vervolgens vlak en draait langs 
de Dornsilkopf. Na ongeveer 2,5 km, verlaat u dit bospad en neemt het weggetje aan de 
linkerkant, bewegwijzerd door een geel kruis. Een geleidelijke afdaling door de rotsen van 
Engelstein en Hochfelsen, die naar de bergcol van Bannstein leidt (hoogte: 483 m. Banken 
en picknicktafels. Parkeerterrein). De weg over de bergcol oversteken en het pad aan de 
rechterkant richting Buhl - Saint Gandolphe nemen, bewegwijzerd door een blauw 
rondjeen een rode cirkel. Na ongeveer 700m maakt het bos plaats voor een landschap van 
boomgaarden en enkele woningen. De route komt langs de bedevaartplaats Saint 
Gangolphe (kapel, herberg), langs de visvijvers en komt uiteindelijk uit op het fietspad dat 
van rechts van het centrum van het dorp Schweighouse komt. Op het fietspad blijven in 
de richting van Buhl. Steeds de bewegwijzering met het blauwe rondje volgen. Kort na de 
oude steengroeve van rood zandsteen aan de linkerkant (kleine parkeerplaats, banken en 

Derde dag: Terugtocht door de vallei van Guebwiller 



tafels), de route bereikt de eerste huizen van het dorp van Buhl, op de kruising van de 
straat naar de steengroeve en de weg naar het water-reserve (groot informatiepaneel met 
wandelroutes in de steengroeve van Buhl). De weg naar boven naar het water-reserve 
nemen, de weg is bewegwijzerd met een rode ring. Na de laatste huizen, loopt de weg 
dwars door de wijngaard-percelen en komt langs de drinkwater-reserve van Buhl 
(informatiebord over deze activiteit in het verleden van het dorp. Mooi uitzicht over Buhl 
en de top van de Grand Ballon). Na twee haarspeldbochten, komt de weg uit op een ander 
bospad. Dit pad rechtsaf volgen en steeds de bewegwijzering met de rode ring aanhouden. 
In het begin biedt dit pad mooie uitzichten over de Florival-vallei en gaat daarna het bos 
in. Na ongeveer 600 m komt het pad uit op een verharde weg, die links vanaf de bergcol 
van de Dreibannstein komt en is bewegwijzerd door een rood rondje. Dit pad in lichte 
afdaling volgen. Kort daarna komt u langs de installaties van de schietbaan van de 
voormalige nationale politie (aan de linkerkant) en vervolgens voorbij het begin van het 
parcours van de carrières van Guebwiller (ook aan de linkerkant). Tenslotte komt u op 
een kruising. Het pad bewegwijzerd met een rood rondje verlaten. Dit daalt rechtsaf af 
richting Guebwiller (Heissenstein). Tegenover de stijgende weg zonder bewegwijzering 
nemen. 100 m verder, wordt de weg weer vlak en splitst zich in tweeën. Rechts 
aanhouden. Kort daarna komt de weg het bos uit en biedt prachtige uitzichten over 
Guebwiller en de vallei van Florival. Op deze prachtige weg blijven tot de Unterlinger-
bergpas, waar u aan uw linkerkant het pad ziet bewegwijzerd met een geel rondje, dat van 
Oberlinger komt (banken). Dit afdalende pad volgen, dat na enkele minuten uitkomt op 
het panorama-terras van de Croix de Mission  (hoogte: 360 meters. Rustplaats met banken 
en tafel. 50 m verderop, in de bossen, bevindt zich een berghut van de Lion' s Club(is 
open). Uitzonderlijk panorama op de Elzas vlakte, de Kaiserstuhl, de keten van het Zwarte 
Woud, de Zwitserse Jura, de Berner Alpen bij helder weer, de hele vallei van de Florival, 
de Hartmannswillerkopf, de Grand Ballon en de Petit Ballon). Ongeveer 100 m teruglopen 
en de afdaling naar GUEBWILLER, door de wijngaarden nemen (bewegwijzering met een 
geel rondje) en via de verharde weg van Kitterlé. Op het kruispunt met verkeerslichten de 
straat Général de Gaulle oversteken en de brug over de Lauch. De rue de la Gare nemen, 
deze komt langs het Hotel de l'Ange. Na ongeveer 150 m de rue de la République nemen, 
tegenover het plein Jeanne D’Arc, met de kerk Notre Dame en het museum Théodore Deck. 
De rue de la République omhoog lopen naar het office de tourisme van GUEBWILLER. 
Hoogteverschillen op stijgende weg: 270 meter - hoogteverschillen tijdens de afdaling: 
1120 kms - 19 kms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Herberg Boenlesgrab +33 3 89 71 10 88  
Een menu “randonneur” en gerechten à la carte tussen €10 en €40.  
Maandag de hele dag gesloten en dinsdag, woensdag en donderdag 's avonds 
gesloten. 
 
 
 
 
 
 

Onderweg 



 
 
 

Deel uw ervaring en uit uw mening op de website:  
www.rando-grandballon.fr 

 
Deel uw foto's / verhalen op facebookpagina: 

www.facebook.com/randograndballon 
 

info@tourisme-guebwiller.fr per e-mail  
Of per telefoon +33 3 89 76 10 63 

 
 

Tot ziens! 

http://www.rando-grandballon.fr/
http://www.facebook.com/randograndballon
mailto:info@tourisme-guebwiller.fr

