
Cazare în Mont Saint-Michel 
Unele hoteluri au fost rezervate în avans de către comitetul nostru de organizare, dar nu au fost plătite. 
Din cauza atracției turistice a locului, pre-rezervarea durează doar până pe 28 februarie 2023 (după această 
dată camerele sunt repuse în vânzare), de aceea este IMPERATIV să vă rezervați rapid camera de hotel. 
Rezervarea și plata cazării sunt responsabilitatea fiecărui participant, direct la telefon +33 2 33 68 40 19 
(Program de rezervare de luni până vineri: 9:00 / 17:00) sau prin email stmichel@le-mont-saint-
michel.com. În momentul rezervării, vă rugăm să specificați numele conferinței: „GRELL 2023”. Ca garanție, 
se va solicita un număr de card de credit cu data de expirare. Plata camerelor se va face direct la hotel. 
Orice rezervare care nu este anulată conform politicii de anulare a hotelului va trebui plătită. 

 

 

 

 
 
Locul congresului :  
Restaurantul La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  
 

 
 
Hoteluri : 
1 - Hotel Vert  
2 - Hotel Gabriel  
3 - Hotel Le Relais du Roy 

https://hotels.le-mont-saint-michel.com/  
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1 -Hotelul Vert**  
Aflată la o mica distanță de drumul care duce la debarcaderul Mont Saint-Michel, unitatea** oferă 
aproximativ cincizeci de camere decorate în culori deschise. 

 
Camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat, conexiune wifi și baie privată cu cadă sau 
duș și toaletă. 
Camerele single - cu mic dejun și taxe turistice incluse - tarif unitar de 115,80 € pe 
noapte per cameră - (Taxa de turism: 0,80 € - tarif 2023 se poate modifica). 
Disponibilitate de 33 de camere 
 
 

2 -Hotelul Gabriel***  
Unitatea*** situată pe drumul care duce către podul Mont-Saint-Michel, oferă un acces 
privilegiat la plecarea navetelor către satul medieval. Complet renovat in 2014, oferă o 
atmosfera total ''Pop'' si decentă! Pe lângă decorul lor unic, cele patruzeci și cinci de camere 
spațioase și luminoase oferă confort și echipamente. 
 

Baie cu duș; uscător de păr; toaletă; televiziune și telefon; Cladire cu 2 etaje fără 
lift. Camere single - cu mic dejun și taxe turistice incluse - tarif unitar de 141€ pe 
noapte per cameră - (Taxa de turism: 1€ - tarif 2023 se poate modifica). 
Disponibilitate de 42 de camere 
  
 
 
 

3 -Hotelul Le Relais du Roy***  
Pe drumul care duce spre podul Mont-Saint-Michel, pe malul Couesnon, unitatea*** dispune de 
camere cu un decor clasic si atent care favorizeaza liniile sobre, materialele naturale si tonurile 
calde, oferind o atmosferă caldă. Unele camere au balcon cu vedere la Mont Saint-Michel și 
Couesnon. 

Camere pentru nefumători, dotate cu TV cu ecran plat cu canale internaționale, tavă 
de curtoazie, produse de bun venit, uscător de păr; au baie cu cadă sau duș. 
Camere single - cu mic dejun și taxe turistice incluse - tarif unitar de 141€ pe noapte 
per cameră - (Taxa de turism: 1€ - tarif 2023 cu modificări) 
Disponibilitate de 25 de camere 
 
 
 

Fiecare unitate are propria parcare privată (vă rugăm să vă informați în momentul rezervării). De asemenea, sunt disponibile 
mai multe camere. Pentru orice rezervare la unul dintre hotelurile grupului Les Portes du Mont Saint-Michel, beneficiați de o 
reducere de 10% la toate achizițiile de suveniruri din magazinul Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

De asemenea cazare la Mont Saint-Michel sau în afara locației 
Hoteluri, pensiuni și hanuri sunt disponibile și în afara sediului Congresului „Mont 
Saint-Michel - La Caserne”. Pentru aceste unități nu s-a făcut o pre-rezervare, dar le 
găsiți pe site-ul biroului de turism: : Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en ligne (ot-
montsaintmichel.com) 
*Pe Mont, rar si scump, ți se va oferi un moment magic, in afara timpului (Shuttle pentru a ajunge la congres). 
*Dar, de asemenea, la câțiva kilometri de Mont, de exemplu în Pontorson, Ducey les-Chéris sau Avranches, mai 
puțin costisitoare, dar la distanță,se solicită deplasarea cu mașina și plata taxei de parcare la Barracks de 9,80 € 
pe mașină /24 de ore în timpul congresului., 


