
Allotjament en el Mont Saint-Michel 
Alguns hotels han sigut pre-reservats pel nostre comitè organitzador, però no estan pagats. Degut 

a l’atracció turística del lloc, la pre-reserva tan sols dura 3 mesos. Després d’aquesta data les 

habitacions es tornen a posar a la venda. Per tant, és NECESSARI reservar la seva habitació d’hotel 

abans del 28 de febrer de 2023. 

La reserva i el pagament de l’allotjament són a càrrec de cada participant, directament al telèfon 

+33 2 33 68 40 19 (horari de reserva de dilluns a divendres: 9:00 / 17:00) o al correu electrònic 

stmichel@le-mont-saint-michel.com. En fer la reserva, especifiqueu el nom de la conferència: 

“GRELL 2023” 

Com a garantia, es demanarà un número de targeta de crèdit amb data de caducitat. El pagament 
de les habitacions es farà directament a l'Hotel. Qualsevol reserva no cancel·lada d'acord amb la 
política de cancel·lació de l'hotel és deguda. 

 

 
 
Sala de congressos :  
Restaurant La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  
 

 
 
Hotels : 
1 - Hôtel Vert  
2 - Hôtel Gabriel  
3 - Hôtel Le Relais du Roy 

https://hotels.le-mont-saint-michel.com/  
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1 -Hôtel Vert**  
Apartat de la carretera que porta al pont elevat del Monte Saint-Michel, l’hotel Vert** ofereix 
unes 50 habitacions decorades en colors clars. 

 
Les habitacions estan equipades amb un televisor de pantalla plana, connexió wifi i 
bany privat amb banyera o dutxa i lavabo.  
Habitacions individuals – amb esmorzar i taxa turística inclosa – tarifa unitària per 
habitació 115.80€ per nit - (Taxa turística : 0.80€ - tarifa 2023 subjecta a canvis) 
33 habitacions disponibles 
 

2 -Hôtel Gabriel***  
L’establiment situat a la carretera que condueix a la passarel·la del Mont Saint-Michel, ofereix un 
accés privilegiat als autobusos cap al poble medieval. 
Totalment renovat el 2014, ofereix un ambient totalment “Pop” i poc convencional. A més de la 
seva decoració única, les 45 àmplies i lluminoses habitacions ofereixen comoditat i equipament.  

 
Bany amb dutxa; assecador; lavabo; televisió i telèfon; 2 plantes sense ascensor.  
Habitacions individuals – amb esmorzar i taxa turística inclosa – tarifa unitària per 
habitació 141€ per nit – (Taxa turística: 1€ - tarifa 2023 subjecta a canvis).  
42 habitacions disponibles 
 
 
 

 

3 -Hôtel Le Relais du Roy***  
A la carretera que porta al pont del Mont Saint-Michel, a la vora del riu Couesnon, l’hotel Le Relais 
du Roy*** disposa d’habitacions de decoració clàssica amb línies sòbries, materials naturals i tons 
càlids, que ofereixen un ambient càlid i acollidor. Algunes habitacions tenen balcó amb vistes al 
Mont Saint-Michel i al Couesnon. 
 

Habitacions per no fumadors, equipades amb TV de pantalla plana amb canals 
estrangers, safata de cortesia, productes de benvinguda;  ; assecador; disposen de 
bany amb banyera o dutxa.  
Habitacions individuals – amb esmorzar i taxa turística inclosa - tarifa unitària per 
habitació 141€ per nit - (Taxa turística: 1€ - tarifa 2023 subjecta a canvis)  
25 habitacions disponibles 

 
 

 
Cada hotel té el seu propi aparcament privat (informis al fer la reserva). També hi ha disponibles múltiples habitacions. Per a 

qualsevol reserva en un dels hotels del grup Les Portes du Mont Saint-Michel, beneficiï’s d’un 10% de descompte per totes 

les seves compres de records a la botiga Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

Però també hi ha allotjament al Mont Saint-Michel o fora del recinte.  

També hi ha disponibles hotels, cases rurals i fondes fora del recinte del Congrés. No s’ha fet cap 
reserva prèvia per aquests establiment, però els podeu trobar al web de l’oficina de turisme: 
Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en ligne (ot-montsaintmichel.com) 

 
* Al Mont, rar i car, t’oferiran un moment màgic, fora de temps (Llançadora per arribar al congrés).  

* Però també a pocs quilòmetres del Mont, per exemple a Pontorson, Ducey les-Chéris o Avranches, menys cars 

però llunyans, requereixen anar-hi amb cotxe i pagar la tarifa d’aparcament a la Barraca de 9.80€ per cotxe/24 

hores durant el congrés.  

https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

