De in mei 2009 in gebruik gestelde waterkering van Le Couesnon regelt
de waterstand en geeft de rivier zo voldoende kracht om het sediment
naar zee af te drijven. Naast deze hydraulische functie, maakt de dam
volledig deel uit van de route naar de Mont-Saint-Michel. Het vormt
een waar kunstwerk en is gericht op de ontvangst van het publiek.
In het kader van het herstel van het maritieme karakter van de site,
biedt de nieuwe toegang een volledig herziene benadering voor de
bezoekers. Een nieuwe, meer oostelijk gelegen dijk (1.085 meter) gaat
aan het einde van de route over in een voetgangersbrug (760 meter).

Het Toeristeninformatiecentrum ligt centraal op het parkeerterrein
en bij het vertrekpunt van de pendelbussen. Het is het hele jaar
geopend om uw vragen over de Mont-Saint-Michel, de Baai en de
streken Normandië en Bretagne te beantwoorden. Een ruimte om
u te oriënteren en uw bezoek aan de Mont-Saint-Michel, die op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO staat, te vereenvoudigen.

OPENINGSTIJDEN
Hoogseizoen (vanaf de paasvakantie t/m 30/09) 7d / 7 van 9 uur tot 19h
Laagseizoen (de rest van het jaar)
7d / 7 de 10 uur tot 18h
Uitzonderlijk gesloten op
25/12 en 01/01
DIENSTEN
De dam, een uitzonderlijk uitkijkpunt op de Mont-Saint-Michel

2009
Inbedrijfstelling van de waterkering van Le Couesnon
2012	Opening van het parkeerterrein en de pendeldienst
van Le Mont-Saint-Michel
2014	De pendelbussen rijden, via het nieuwe bouwwerk
(voetgangersbrug), tot aan de voet van de rots
2015
Viering van de voltooiing van de werkzaamheden

BABYVERZORGINGSRUIMTE 7d/7 - 24 u/24
Voor het comfort van alle ouders, hebt u de beschikking over
een babyverzorgingsruimte. (Verschoontafel)
TOILETTEN 7d/7 - 24 u/24
Toegankelijk voor mindervaliden. Voor uw comfort is er de hele
dag schoonmaakpersoneel aanwezig.
KENNEL Geopend tijdens de openingstijden van het
Toeristeninformatiecentrum.
De kennel vangt uw huisdier op tijdens uw bezoek aan de
Mont-Saint-Michel.

TRANSDEV MONT-SAINT-MICHEL

Lieu-dit le Bas Pays - 50170 BEAUVOIR

www.bienvenueaumontsaintmichel.com
+33 (0)2 14 13 20 15

De voetgangersbrug, de nieuwe toegang tot de Mont-Saint-Michel
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GRATIS TOEGANG

PARKEERTERREIN

3

Klanten van hotels binnen
de stadsmuren

Kassa’s automatische
betaling (Contant geld en/of Bankpas)

Fietsenstalling (Onder voorbehoud

Parkeerterrein Mindervaliden
(auto’s - 5m)

Verboden toegang

Parkeerterrein Bussen

Filtering toegang klanten van hotels
en restaurants “Mont-Saint-Michel”

Parkeerterrein Motoren
Parkeerterrein Personenauto’s
(-5m)

< Avranches (RD 275)

HOOFDINGANG >
personenauto's, campers
en motoren

*Vervoer op aanvraag tussen 00:00 uur en 7:30 uur / +33 (0)214132015

van het beveiligingsplan vigipirate)

CASERNE met toegangscode op voorhand afgegeven
na reservering

Vertrek - Aankomst Openbare lijnen
Manche & Ille et Vilaine

Parkeerterrein Campers
(-8m)

Vertrek - Aankomst “Le Passeur”

Parkeerterrein Fietsen

Vertrek - Aankomst “La Maringote”

HET TOERISTEN INFORMATIECENTRUM Het personeel staat tot uw beschikking
om u direct bij aankomst te begeleiden en te informeren over de toegangsvoorwaarden en de geboden faciliteiten om uw bezoek te vereenvoudigen.
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Een in de omgeving geïntegreerd parkeerterrein waar u het hele jaar
door 24 uur per dag kunt parkeren om vervolgens de Mont-Saint-Michel
te bereiken via de aangelegde paden die u langs uiteenlopende landschappen voeren.
Over de voetgangerspaden. Vanaf het parkeerterrein, wordt u via 3 verschillende routes geleid naar de Place du barrage. Van daaruit kunt u de
voetgangersbrug oversteken om de Mont-Saint-Michel te bereiken.
Het OOSTELIJK traject: La Lisière
Het WESTELIJK traject: Les berges du Couesnon
Het CENTRALE traject: Route du Mont

min

Een authentieke
paardentram voor een boeiende
en aangename tocht naar
deMont-Saint-Michel waarbij
het hoefgetrappel
van de trekpaarden
het tempo bepaalt.

De vertrekplaats is Place des navettes, naast het Toeristeninformatiecentrum, vlakbij het parkeerterrein.
Le Passeur rijdt u naar de eindhalte Mont-Saint-Michel, op 350 m van
de Mont-Saint-Michel. De pendelbus rijdt onophoudelijk *.
Het aantal ritten van de Passeur is afhankelijk van de drukte en het seizoen.
De Passeur heeft een halte bij Route du Mont en bij Place du barrage.

TE VOET

25

TEGEN BETALING

Een pendelbus met
een uniek en verzorgd
design om vanaf het
parkeerterrein snel
de Mont-Saint-Michel
te kunnen BEREIKEN.
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LA MARINGOTE
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Deze pendeldienst getrokken door twee trekpaarden is een uitnodiging
om het gebied rond de Mont-Saint-Michel te ontdekken op de wijze van
de oude pelgrims…
La Maringote vertrekt vanuit Le Marais blanc, in de nabijheid van het
Toeristeninformatiecentrum, en voert u mee tot aan de voet van de
Mont-Saint-Michel. U laat zich rustig op het zachte ritme van de hoeven
begeleiden en geniet van het schitterende uitzicht op de Mont-Saint‑Michel.
Zowel op de heen- als de terugreis rijdt La Maringote over de voetgangersbrug. Het aantal ritten vanaf het vertrekpunt is afhankelijk van het
10 seizoen*.
*Behalve bij slecht weer
min

LÍNEA PONTORSON-LE MONT
TEGEN BETALING

Vanaf het treinstation van Pontorson kunt u de lijn
Pontorson - Le Mont nemen om naar de Mont‑SaintMichel te gaan. De vertreken aankomsttijden van
de bus zijn afgestemd op de dienstregeling van trein.

10
min

