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SLUŽBY :
 Mapa ve 14 jazycích
 Prodej lístků (vstupenka s povolením do 
prostor opatství)
 Prodejna se suvenýry
 Wifi
 Kopírování
 Diplom Miquelot (výlety v okolí hory Mont 
Saint-Michel)

Grande Rue
50170 Le Mont-Saint-Michel
souřadnice GPS :
48.615914 (48°36’57.29» N) / -1.465602

Tel. : +33 (0)2 33 60 14 30
tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

PROSTORY PRO DĚTI 
Prostory pro děti
Poskytnutí dětských plenek dle velikosti dítěte.  

PRŮVODCE PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY
HORY MONT
SAINT-MICHEL

www.ot-montsaintmichel.com

V blízkosti parkoviště se nachází Turistické 
informační centrum (CIT), které je otevřeno 
celoročně* a nabízí množství různých služeb: (*mimo 
25. 12. a 01. 01.) 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM A JEHO SLUŽBY

OKOLÍ HORY
       MONT SAINT-MICHEL

Turistické Centrum
Mont Saint-Michel – Normandie

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM - VNITŘNÍ MĚSTSKÉ 

HRADBY
Turistické informační centrum Mont Saint-Michel se 
nachází na skalní stěně uvnitř městských hradeb, po 
levé straně za padacím mostem v hlavní uličce Grande 
Rue, a je otevřeno pro turisty denně*, po celý rok.
(*mimo 25. 12. a 01. 01.) 

HLÍDÁNÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ 
(provozní doba dle provozní doby turis-
tického informačního centra) 
Naši čtyřnozí mazlíčci nemají povolen vstup na 
palubu kyvadlové dopravy (kromě malých psů pře-
pravovaných ve speciálním přepravním vaku či koši 
a vodicích a asistenčních psů). Tito mazlíčci nemají 
přístup ani do prostor opatství. V centru pro klid 
návštěvníků mazlíčky rádi pohlídají.

Tvorba a ilustrace: Agence Mackenzie Nantes. Překlad: LC Lingua 
Autoři fotografií: ©Alexandre Lamoureux, ©Jim-Prod, ©CMN, © Luc Arden 

Registrační číslo: IM050160002 - Č. siret: 81756789400016 

Návštěva města Avranches, Skrip-
torium a pokladnice Saint-Gervais
Městečko Avranches, nacházející se 20 km od Mont Saint-Mi-
chel, leží na vrcholku kopce. Relikvie biskupa Auberta, který 
měl zjevení s Archandělem Michaelem, jsou vystaveny v po-
kladnici kostela Saint-Gervais. Skriptorium je muzeum s ruko-
pisy pocházející z Mont Saint-Michel, které odhaluje historii 
pergamenů a vystavuje jednotlivé svitky v unikátní pokladnici 
ve středověké knihovně opatství Mont Saint-Michel. 

Lety nad horou Mont Saint-Michel
Nad Mont Saint-Michel a zátokou lze rovněž přeletět 
ultralehkým letounem, letadlem, nebo vrtulníkem. Takto lze 
z výšky pozorovat harmonické barvy a krásu moře, meandry 
řeky, vlny a duny písku, poldery a samotnou horu Mont Saint-
Michel, která se nachází v centru této nekonečné nádherné 
podívané.

Výlety v okolí hory Mont 
Saint-Michel
Známá evropská turistická města věnovaná sv. Michaelovi, 
jako je Monte Gargano nebo Sacra di San Michele v Itálii, Aix-
-la-Chapelle v Německu, Liège v Belgii atd., spojuje s Mont 
Saint-Michel síť turistických stezek. Lze si tedy zvolit vlastní 
cestu k Mont Saint-Michel a přijímat nové kulturní u duchov-
ní zážitky.

Toulky po hrázi a vyvýšené lávce
Hráz a vyvýšená lávka jsou dvě samostatná díla, která vracejí 
Mont Saint-Michel přímořský ráz. Na hrázi denně protékají 
pramínky vody (jejichž síla se mění v závislosti na síle přílivu), 
díky kterým se přirozeně usazují sedimenty.

Tato trasa po vyvýšené lávce, která vede k Mont Saint-Michel, 
je bezpochyby tím nezajímavějším dopravním prostředkem, 
který návštěvníka hory přivede k budově Merveille. To je záži-
tek, který je třeba prožít!

Principy a důvody odlivů a přílivů
Každý den se hladina moře mění v závislosti na přílivu, jehož 
síla se odvíjí od polohy Měsíce a Slunce vůči Zemi. Při úplňku 
jsou Slunce a Měsíc v přímce se Zemí: to je období nejsilněj-
šího přílivu a je zde příležitost zažít největší přiliv na území 
Evropy!

Jde o přírodní a magický úkaz, při kterém lze spatřit vlny 
o výšce až desítky centimetrů, jde o tzv. vysoký příliv, který lze 
spatřit pouze za úplňku a novoluní. Stoupající příliv vstupuje 
do ústí řeky a zvedá hladinu vody v řece. V zátoce Mont Saint-
-Michel se při přílivu zvedají hladiny tří pobřežních říček: Sée, 
Sélune a Couesnon. 

Předsolené jehněčí maso, ovce
Při přílivu jsou louky v okolí hory zaplavovány a tráva na nich 
zasolená. Tyto charakteristické mokřiny využívají místní cho-
vatelé ovcí, které prosolenou trávu spásají, čímž jejich maso 
dostává specifickou chuť. Vegetace rostoucí v těchto mís-
tech je slanomilná a přizpůsobená slanosti půdy. Ovce tyto 
rostliny spásají a jejich maso dostává nenapodobitelnou 
chuť. Jejich maso není přesolené, ale je šťavnaté a jemnější 
než tomu je u jehněčího z typické krajiny. 

Objevování polderů, vodních děl
Při pohledu na Mont Saint-Michel z hráze se po levé straně 
nabízí poldery, charakteristická krajina zálivu. Během 19. 
století vznikají díky hrázím vhodná a velice výživná políčka 
pro pěstování zeleniny: mrkve, brambor, salátů, šalotky.

Prohlídka zálivu s průvodcem 
Přechod zálivu pěšky od pobřeží je inspirován starodávnou tradicí 
poutníků, kteří na Mont Saint-Michel chodili pouze pěšky. Tato 
cesta je doporučená tomu, kdo touží po nezapomenutelném 
zážitku. Možnosti nabízené atestovanými průvodci jsou četné, 
od jednoduché trasy s objevováním pohyblivých písků (1,5 h), 
přes trasu okolo hory (2 h), nebo trasa od Mont Saint-Michel až 
k ostrovu lîlot de Tombelaine (3 h) až po okružní trasu (nebo 
dlouhý přechod) v délce 13 km (6 h).
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OKOLÍ HORY
UBYTOVÁNÍ CASERNE A PARKOVÁNÍ

Hora Mont-Saint-Michel
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5  Brioche Dorée

1  Le Relais St-Michel****

2  Hôtel La Digue*** et 
restaurant panoramique

3  Le Relais du Roy***

4  Hôtel Gabriel***

5  Brioche Dorée

6  Les Galeries du Mont Saint-Michel

7  Le Pré Salé

8  Mercure****

9  La Rôtisserie

10  Hôtel Vert** 

11  Camping du Mont Saint-Michel

12  Le Saint-Aubert***

13  La Bergerie

14  La Ferme Saint-Michel 

LA CASERNE
 Stravování - Prodej přes ulici
 Samoobsluha
 Bary, restaurace, prodejny palačinek
 Hotel
 Hotel/Restaurace
 Kempování

Vzdálenost od parkoviště k
Mont Saint-Michel : 2,7 km

13
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D275

D776

HLAVNÍ VSTUPNÍ 
BRÁNA
auta, motorky a obytná 
auta

VEDLEJŠÍ 
VSTUP
Vstup pro hotelové 
zákazníky a návštěv-
níky restaurací 
v La Caserne 
(s kódem)

Parkoviště P3, 
osoby se sníženou 
schopností pohybu, 
autokary

Avranches
Caen

Beauvoir 
Pontorson 
Saint-Malo

P9

P13

P12

P11

P10

P8

P7 bis

P7

P6

P5

P3

P2
Hoteloví zákazníci 
ubytovaní uvnitř městských hradeb 

mají přístup na zá-
kladě jejich kódu.

Turistické informační 
centrum

La Caserne

Hráz
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Stanoviště a odjezdy kočárů Maringotek

Stanoviště a odjezdy převozníků 350 m pěšky

Stanoviště a odjezdy autobusů Pontorson - Mont st. Michel 
(350 m pěšky)

Vyvýše
ná lá

vka

P3

GR223

GR34

Od parkoviště se návštěvníci přesunou pěšky na horu 
Mont Saint-Michel přibližně za 45 minut. 
Jsou možné tři trasy :

> Krajní trasa „La Lisière“, která nabízí úžasný výhled na 
budovu Merveille při chůzi cestě, která je určená pouze 
pro pěší.

> Prostřední trasa „Mont Saint-Michel“, kde se kříží 
aktivní a ubytovací zóna zvaná Caserne, kde se nachází 
hotely, restaurace a samoobslužné prodejny s místními 
produkty. 

> Trasa „Les berges du Couesnon“, kde se lze projít po 
hrázi významného vodního díla, které navrací mořský ráz 
hory Mont Saint-Michel. 

Pěšky
       • Přibližně za 45 minut1

Autem je přístup na velká parkoviště, číslovaná od P2 až 
P13. Parkoviště se nachází v blízkosti kyvadlové dopravy s 
nepřetržitým provozem, která turisty dopraví na horu Mont 
Saint-Michel (poptávková doprava od půlnoci do 07:30 h). 
Na příjezdu na parkoviště si vyzvedněte tiket a uchovejte 
pro budoucí použití. Zaplaťte, prosím, u automatických 
pokladen. Poplatek za parkovné zahrnuje kyvadlovou 
dopravu a služby turistického centra : toalety, prostory pro 
děti, informace. 

Autem

PŘÍSTUP K HOŘE
MONT SAINT-MICHEL

Denně od 07:30 h do půlnoci převáží turisty na horu Mont 
Saint-Michel kyvadlová doprava. Doba přepravy: přibližně 
12 minut. Kyvadlová doprava jezdí od náměstíčka pro ky-
vadlovou dopravu (vedle informačního centra a parkoviš-
tě) až na konec trasy, která se nachází 350 m od úpatí hory 
Mont Saint-Michel. V závislosti na množství turistů a sezó-
ně se frekvence kyvadlové dopravy pohybuje mezi 5 a 20 
minutami. Během cesty lze udělat dvě zastávky: „Route du 
Mont“ (samoobsluha, restaurace a hotely) a „Place du barr-
age“ ještě před příjezdem k Mont Saint-Michel. 
Mimo tuto provozní dobu lze zajistit náhradní dopravu na 
objednávku. Kontakt: +33 (0)2 14 13 20 15.

Převoz
       • Přibližně za 12 minut   2 VSTUP ZDARMA

Parkoviště pro osoby 
se sníženou schopností 
pohybu (auta do 5 m)

Parkoviště pro osobní 
vozidla (do 5 m)

Parkoviště pro obytná 
vozidla (do 8 m)

Parkoviště pro autokary 
a soukromé dopravce

Parkoviště pro motorky

Parkoviště pro jízdní 
kola

Parkoviště vozidel (v blízkosti La Caserne)

Parkování a přístup k Mont 
Saint-Michel od La Caserne

Doplňkové informace:
Při problému s přesunem:
Podívejte se na webové stránky www.ot-montsaintmichel.com. 
V Turistickém informačním centru jsou turistům k dispozi-
ci pohodlná křesla. 

Na kole: 
Během návštěvy Mont Saint-Michel nelze volně pone-
chat kolo při úpatí hory. Parkoviště jízdních kol se nachází 
v blízkosti hráze a u parkoviště P9. Provoz parkoviště je 
omezen v závislosti na ročním období. 

S dětským kočárkem:
S dětským kočárkem je na převoz přístup povolen, ale ve 
vnitřních městských hradbách je složitý pohyb z důvodu 
velkého množství schodů. Doporučujeme dětská nosítka. 

Toto spřežení s párem koní se nazývá Maringotka a až k 
úpatí Mont Saint-Michel dopraví turisty bez námahy po 
vyvýšené lávce přibližně za 25 minut. Frekvence této pře-
pravy se mění v závislosti na sezóně.

Koňským spřežením
      • Přibližně za 25 minut4 PLACENÁ SLUŽBA

Příjezd a odjezd linek veřejné dopravy Manche, 
Ille-et-Vilaine a vozů SNCF.

Příjezd/odjezd linek veřejné 
dopravy a vozů SNCF
5

Z nádraží ve městě Pontorson pravidelnou linkou, která 
odpovídá příjezdům či odjezdům vlaků, přepravují auto-
busy turisty až k úpatí hory Mont Saint-Michel. Zastavení 
uprostřed cesty v aktivní zóně u Caserne.

Linkovým Autobusem 
Pontorson - Mont St. Michel
       • Přibližně za 20 minut3 PLACENÁ SLUŽBA

Přístupné i pro osoby se sníženou schopností pohybu
TOALETY  Prostory pro děti

Toalety

Toalety pro osoby se 
sníženou schopností 
pohybu

Turistické informační 
centrum

Zákaz vstupu se psy. Vodicím slepeckým nebo 
asistenčním psům nebo psům ve speciálním 
přepravním vaku či koši vstup povolen

Automatické pokladny - mince a/nebo platební karty

Automatické pokladny - platební karty

Vyhlídka

Přebalovací pult

WIFI

P7 Příjezdy a odjezdy dalších linkových autobusů (Flixbus...)



 Toalety

 Toalety pro osoby se sníženou  
 schopností pohybu

 WIFI

 Přebalovací pult

  Zákaz vstupu se psy. Vodicím 
slepeckým nebo asistenčním psům 
nebo psům vstup povolen

 Turistické informační centrum

 Vyhlídka

 Pošta

 Bankomat

  Vstup pouze v doprovodu průvodce
Záliv je nebezpečný, dokonce i v 
bezprostřední blízkosti hory Mont Saint-
Michel. Nepohybujte se zde proto bez 
průvodce.
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Hlavní vstupní
brána

Vstupní brána 
des Fanils

Opatský 
klášter

Západní 
terasa

La Merveille

Svatý Archanděl Michael
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Grande Rue
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1  Hlavní vstupní brána

2  Vstupní brána des 
fanils

3  Padací most

4  Radnice

5  Námořní muzeum

6  Strážní ulička

7  Archeoskop

8  Farní kostel Saint-
-Pierre

9  Logis Tiphaine

10  Maison du Pèlerin

Důležité body hory

18  La Terrasse de la Mère 
Poulard

19  Auberge de La Mère 
Poulard***

20  La Confiance

21  Les Terrasses Poulard***

22  La Sirène

23  Auberge Saint-Pierre***

24  La Fringale

25  Le Petit Breton

26  La Belle Normande

27  La Croix Blanche***

28  Le Chapeau Rouge

29  Le Du Guesclin**

30  Le Mouton Blanc***

31  La Terrasse 
du Mouton Blanc

32  Le Saint-Michel

33  La Cloche

34  La Vieille Auberge**

35  Les Terrasses de la Baie

36  Le Café Gourmand

37  La Tête Noire

38  Au Pèlerin

39  Les Nouvelles Terrasses

V městečku

  Ulička Grande Rue

  Schody

  Trasa des Fanils

  Trasa po hradbách

 
  Stravování - prodej přes 
ulici

 Bary, restaurace, 
    prodejny palačinek

 Hotel

 Hotel/Restaurace

 Ubytování v soukromí

11  Severní věž

12  Vstup do opatství

13  Jeruzalémský kříž

14  Malá škola

15  Historické muzeum

16  Kaple Svatého Auberta

17  Gabrielova věž

38
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 A JEJÍ HISTORIE
HORA MONT SAINT-MICHEL

Žulová skála Mont Saint-Michel se původně jmenovala 
hora Mont Tombe (překl. Hrobová hora). V roce 708 se 
svatému Aubertovi, biskupovi z Avranches, zjevil ve 
snech Archanděl Michael a požádal jej o vystavení jeho 
sochy s jeho jménem. 

V roce 966 vzniká Benediktinská komunita a nechává 
postavit první kostel. Ve stejné době se začíná rozvíjet 
městečko ve spodní části hory a vítá první poutníky, jejich 
počty se postupně zvyšují a velikost místního kostela 
se jeví již jako nedostačující. V 11. století vznikají čtyři 
krypty a velký opatský klášter. Ve 13. století je zahájena 
stavba budovy la Merveille (Zázrak): dvě budovy se třemi 
podlažími, která je završena stavbou kláštera a reflektáře 
pro mnichy. 

Během stoleté války (1337 až 1453) bylo nutné horu 
Mont Saint-Michel chránit množstvím válečných staveb, 
které odolávaly obléhání hory po dobu téměř 30 let. Na 
ostrově Tombelaine, který je vzdálený 3 km, je dosud 
zachována zřícenina anglické pevnosti a hlavní střelecké 
věže. Během anglického obléhání byl románský chór 
opatského kláštera zbořen. Na konci války byl nahrazen 
nynějším pozdně gotickým chórem. 

Během Francouzské revoluce opustili mniši své opatství, 
které začalo sloužit jako státní vězení. Až do roku 1863 
bylo v této mořské pevnosti vězněno až 14  000 vězňů. 
Zde příliv a pohyblivý písek znemožňoval jakýkoliv pokus 
o útěk. 

V roce 1874 byla budova zrestaurována a zpřístupněna 
veřejnosti tehdejším sdružením pečujícím o historické 
památky. 

V roce 1879 byla vystavena hrázová cesta sloužící pro 
přepravu turistů. Mezi lety 1901 a 1938 spojuje město 
Pontorson a horu Mont Saint-Michel první parní 
tramvaj. Díky nedávným úpravám získává zpět hora svůj 
přímořský charakter. 

Město bylo jako zázrakem ušetřeno zkázy během Druhé 
světové války: Němci jej okupují v době mezi lety 1940 
a 1944. 

V roce 1966 se do opatství vrací náboženská obec. Bratři 
a sestry z Mnišského, laického a apoštolského bratrstva 
Jeruzalém zajišťují od roku 2001 neustálou duchovní 
přítomnost a příjem poutníků a návštěvníků z celého 
světa. 

Od roku 1979 jsou hora Mont Saint-Michel a její záliv 
zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Hora Mont Saint-Michel je spřátelené město s ostrovem 
Miyajima (obec Hatsukaichi v Japonsku) od roku 2009 a 
od roku 2019 s obcí Monte Sant’Angelo (v Itálii).

VENELLE DU GUET

Tato nejužší ulička na hoře Mont Saint-Michel je rovněž 
nazývána ulička paroháčů. Je tak úzká, že nelze uličkou projít s 
parohy na hlavě, odtud tedy pochází její zvláštní název. Cesta k 
ní vede přes uličku Grande Rue, naproti hotelu l’Hôtel La Croix 
Blanche zatočit doprava.

OPATSTVÍ A KLÁŠTER
Tento žulový ostrov s nejvyššími přílivy v Evropě se slavným opatstvím 
na hoře Mont Saint-Michel se stal nedobytnou pevností již během 
stoleté války a největším střediskem poutníků v období středověkého 
křesťanství.
Opatství bylo založeno na žádost archanděla Michaela prostřednic-
tvím biskupa Auberta d’Avranches, poprvé bylo vysvěceno 16. října 
roku 709 a stalo se střediskem velkého Benediktinského opatství. Ve 
středověku se opatství proslavilo pro jeho pokladnici a bohatě vyba-
venou knihovnu.
Vedle opatského kláštera a románských klášterů založených mezi 10. 
a 12. stoletím kolem horní části skály postavili na počátku 13. století 
mniši a jejich stavitelé na severní straně mohutnou gotickou stavbu: 
„la Merveille“ (Zázrak). Jedná se o mistrovské dílo normanské středo-
věké architektury. Její klášter harmonicky spojuje materiál z žuly ze 
souostroví Chausey, kámen z Caen a purbecký mramor.
Od francouzské revoluce sloužila stavba jako vězení. Tuto románsko-
-gotickou stavbu během stoleté války obestavěli zdmi a na konci 19. 
století došlo k její rekonstrukci. 
Opatství je dnes spravováno a otevřeno veřejnosti Centrem národních 
památek (CMN). 

NOČNÍ PROHLÍDKY (NOKTURNY) 
V OPATSTVÍ
Hra světel proměňující své barvy v průběhu dne je v opatství 
nejkrásnější při setmění. V červenci a v srpnu probíhá každý večer 
(kromě neděle) od 19:30 h do půlnoci (poslední vstup ve 23:00 h) noční 
prohlídka, která vede po nové noční trase památníkem.
Prohlídky hory probíhají v noci v centru opatství v době, kdy příroda, 
člověk a věčnost nabízí překrásnou scenérii a ohromující zvukové 
efekty. Během celého nočního putování nabízejí technologie 
originální scénografii.

Centrum národních památek (CMN)
Opatství Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tel.: +33 (0)2 33 89 80 00 
Noční procházky v opatství v červenci a srpnu 

SVATÝ ARCHANDĚL MICHAEL
Archanděl Michael, jehož jméno znamená v hebrejštině „Bohu 
podobný“ je zmiňován v bibli. Vůdce „archandělů“ je často zobrazován 
jako ozbrojený rytíř bojující se Satanem.
Jeho kult přišel z východu v 5. století a rozvíjel se po celém Západě. Na 
hoře Mont Saint-Michel se objevuje počátkem 8.století, což z této skály 
učiní jedno z největších poutních míst křesťanství Středověku.

FARNÍ KOSTEL ST. PIERRE
Farní kostel z 15. a 16. století je oficiálním místem věřících Archandě-
la svatého Michaela. Je zasvěcen svatému Petrovi, který dle katolíků 
drží klíče od nebeské brány. Poutníci vždy přicházeli na horu sym-
bolicky před kostel sv. Petra, než se vydají do opatství, obraz ráje na 
zemi. 
Socha svatého Jana Křtitele, kterou najdete na vstupu do kostela 
vzdává hold Archandělovi, který ho vedl během stoleté války. 
Místní hřbitov se nachází hned vedle farního kostela. Nachází se zde 
hrob Matky Poulardové.

GASTRONOMIE 
Hotely a restaurace přispívají k pověsti hory Mont Saint-Michel: Annette 
Boutiaut přišla na Mont Saint-Michel v roce 1872 jako pokojská. V násle-
dujícím roce se provdala za Victora Poularda. Zakoupili společně hosti-
nec a nabízeli jednoduché chody, konzistentní a snadné na přípravu: fa-
mózní šlehaná omeleta Matky Poulardové byla ideálním osvěžením pro 
poutníky po jejich těžké cestě. První provozovna se nachází na nynějším 
místě pošty, ale jelikož se podnikání velice dařilo, v roce 1888 se přemístí 
do provozovny, kterou známe dnes. Dnešní výrobci omelet denně před-
vádí přípravu této omelety, kterou smaží na ohni ze dřeva. Další dobře 
známé speciality labužníků: předsolené jehněčí.
Ovce v zálivu spásají trávu, pokrytou mořskou solí. Tato tráva dodává 
jehněčímu masu krásnou texturu, maso je měkké s malým množstvím 
pevného tuku.
Mořské plody a ryby ze zálivu jsou místní specialitou, kterou stojí za to 
vyzkoušet.

GABRIELOVA VĚŽ A PŘÍSTAVIŠTĚ 
Tato věž s cimbuřím, která chrání západní stranu, nese své jméno po 
svém stvořiteli, Gabriel du Puys, který ji nechal postavit v roce 1524. 
O sto let později byl postaven na samém vrcholu této věže hory mlýn 
a v 19. století také sloužil jako maják k navigování lodí mířících na řeku 
Couesnon. 
Po pravé straně Gabrielovy věže je maličká brána, která návštěvníky 
přivede do starodávného přístavu. O aktivitě přístavu svědčí ještě 
přítomná oka.

HRADBY
Hradby dodávají hoře Mont Saint-Michel pověst nedobytné 
pevnosti už od dob Stoleté války. Ochoz na hradbách spojuje 
celkem sedm věží. Severní věž (ze 13. století) je výbornou pozo-
rovatelnou přílivu. Hradby slouží rovněž jako spojnice s opat-
stvím.

SUVENÝRY
První obchůdky se v městečku objevují po příchodu prvních 
poutníků. V těchto malých stáncích si každý mohl jako suvenýr 
ze svých cest koupit těžítka z mušlí nebo obrázkem sv. Micha-
la. I dnes si tyto obchůdky udržují tuto tradici ze středověku 
a nabízí své služby všem poutníkům a cestujícím z celého 
světa, kteří touží si ze svých cest odvézt svůj suvenýr.

MALÉ ZAHRADY
Polovina vesničky stále zůstává nezastavěna. Při osídlování hory Saint-
-Michel se místní obyvatelé snažili všechny obdělávané plochy chránit 
a využívat ke svým potřebám. Ještě dnes domy podél uličky Grande 
Rue své malé uzavřené zahrádky skrývají. Tyto zahrádky lze spatřit pou-
ze z hradeb či schodů. V některých z těchto květinových zahrad kvete 
růže „la Merveille“ (zázrak), původní odrůda růže s omamnou vůní. Na 
úpatí kláštera pod částí obývanou mnichy je stále k vidění zelenina pěs-
tovaná samotnými mnichy. 
Strmější část hory na severní straně je pustá.

MUZEA
Historii místa můžete znovu prožívat díky čtyřem muzeím (Námořní 
muzeum, Historické muzeum, Archeoskop a Logis Tiphaine): ukázky 
historické rekonstrukce (staré sbírky, zbraně, obrazy, sochy a hodinky), 
sbírku 250 modelů starých lodí, ukázky fenoménu přílivu, různé 
periskopy a dům rytíře Bertranda du Guesclin.

ULIČKA
Chcete-li návštěvník spatřit uličku La Grande Rue, hlavní tepnu 
městečka, musí nejdříve projít třemi po sobě jdoucími brána-
mi, které uličku chrání.
První, zvanou Porte de l’Avancée, tvoří dvě brány, jedna pro 
povozníky a druhá pro pěší, tato brána vede na stejnojmenné 
nádvoří. Sídlí zde bývalý Bourgeoisský strážní sbor založený na 
začátku 16. století.
Druhá brána je zvaná Porte du Boulevard a třetí Porte du Roy. 
Nacházíte se na hlavní uličce Grande Rue, která si zachovala 
svůj ráz se středověkými obchůdky. Řada z nich si zachovala 
původní krásné vývěsní tabule.
Kostel Saint-Pierre, dům pro poutníky Maison du Pèlerin a Je-
ruzalémský kříž na samotném vrcholu hory svědčí o tehdejších 
a nynějších duchovních aktivitách. 

Vstup do 
opatství


