
Alojamento no Mont Saint-Michel 
 

Alguns hotéis foram pré-reservados pelo comité organizador, mas não foram pagos. 

Visto ser uma área bastante turística, a pré-reserva é válida apenas até 28 de fevereiro de 2023 (após esta 
data, os quartos voltam a ficar disponíveis para venda), sendo por isso IMPERATIVO que faça rapidamente a 
sua reversa.  

A reserva e o pagamento do alojamento são da responsabilidade de cada participante, diretamente pelo 
telefone +33 2 33 68 40 19 (Horários de Reserva: De Segunda a Sexta-feira, das 9h às 17h) ou pelo e-mail 
stmichel@le-mont-saint-michel.com. Ao fazer a reserva, por favor, refira o nome da conferência: "GRELL 
2023".   

Será solicitado, como garantia, um cartão de crédito com data de validade. O pagamento do quarto será 
feito diretamente no hotel. Qualquer reserva é válida, com exceção das reservas canceladas de acordo com 
a política de cancelamento do hotel.  

  

 
 
Local do Congresso:  
Restaurant La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  
 

 
 
Hotéis : 
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**  
Afastado da estrada do cais do Mont Saint-Michel, o estabelecimento** oferece cerca de 
cinquenta quartos decorados sobriamente com cores claras. 

 
Os quartos estão equipados com TV, conexão wi-fi e casa de banho privativa com 
banheira ou chuveiro e infraestrutura sanitária. 
Quartos individuais - com pequeno-almoço e taxas turísticas incluídas - 115,80€ por 
noite por quarto - (taxa turística: 0,80€ - tarifa de 2023 pode ser sujeita a alteração). 
Opção de 33 quartos 
 
 

2 -Hôtel Gabriel***  
O estabelecimento*** localizado na estrada que conduz à ponte do Mont Saint-Michel, oferece 
um acesso privilegiado aos autocarros que vão para a vila medieval. 
Totalmente remodelado em 2014, oferece um ambiente completamente ''Pop'' e excêntrico! 
Além da sua decoração única, os quarenta e cinco quartos amplos e luminosos, bem equipados, 
oferecem conforto. 

 
Casa de banho privativa com chuveiro, secador de cabelo, infraestrutura sanitária, 
televisão e telefone. Prédio de dois andares sem elevador.  
Quartos Single - com pequeno-almoço com pequeno-almoço e taxas turísticas 
incluídas - 141€ por noite por quarto - taxa turística: 1€ - tarifa de 2023 sujeita a 
alteração).  
Opção de 42 quartos 
 

3 -Hôtel Le Relais du Roy***  
Na estrada da ponte do Mont Saint-Michel, nas margens do Couesnon, o estabelecimento*** 
dispõe de quartos com uma decoração clássica e cuidada que privilegia linhas sóbrias, materiais 
naturais e tons quentes, oferecendo um ambiente acolhedor e envolvente. Alguns quartos 
dispõem varanda com vista para o Mont Saint-Michel e para o rio Couesnon. 

 
Quartos para não fumadores, equipados com TV com canais estrangeiros, bandeja 
de cortesia, produtos de boas-vindas, secador de cabelo; casa de banho com 
banheira ou chuveiro. 
Quartos single - com pequeno-almoço e taxas turísticas incluídas - 141€ por noite 
por quarto - (taxa turística: 1€ - tarifa 2023 sujeita a alteração) 
Opção de 25 quartos 

 
 

Cada estabelecimento possui estacionamento privativo (informações no ato da reserva). Há também disponibilidade de 
quartos não individuais.  Ao reservar num dos hotéis do grupo Les Portes du Mont Saint-Michel, beneficia de um desconto de 
10% em todas as suas compras de souvenirs na loja Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

 

Mas também existem alojamentos* no Mont Saint-Michel ou fora do local do 
congresso  
Estão disponíveis também hóteis, casas rurais e pousadas fora do local do Congresso Mont Saint-
Michel - La Caserne. Não foram realizadas pré-reservas para estes estabelecimentos. Pode 
encontrá-los no website do posto de turismo: Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en 
ligne (ot-montsaintmichel.com) 
 
*No Mont, são raros e mais dispendiosos, mas oferecem um momento mágico (Shuttle para chegar ao local do 
congresso).  
*A alguns quilómetros de distância do Mont, por exemplo em Pontorson, Ducey les-Chéris ou Avranches, menos 
dispendiosos, mas mais afastados, obrigam a deslocar-se de carro e a pagar a taxa de estacionamento no 
Barracks de 9,80€ por carro / 24 horas durante o congresso. 


