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GÖRÜN 
Grand Rue 
Bu dar ve pek de uzun olmayan cadde, ada halkının en uğrak 
mekânlarına ev sahipliği yapıyor. Üzerinde müzeler, dükkânlar, 
restoranlar, Mont Saint-Michel’in fırını ve postanesi var. Saint-
Michel’de son verilere göre 44 kişi yaşıyor; sayı az olsa da burası 
yalnızca turizm amacıyla ziyaret edilen bir yer değil. Daracık 
sokaklarda minik pencereler, renkli camlar, işlemeli çerçeveler... Her 
biri, yüzlerce yıllık hikâyeler barındırıyor. 
Logis Tiphaine 
Burası dönemin ünlü şövalyelerinden Bertrand du Guesclin’in, 
astrolojiye meraklı eşi Tiphaine de Raguenel için 1365’te yaptırdığı 
dört katlı bir ev. Mobilyaları, tabloları, dokumalarıyla her şey hâlâ ilk 
günkü gibi. Grande Rue 3025
Mont Saint-Michel Manastırı
80 metrelik bu başyapıt, dik kayalıklar üzerinde. Mimarlar burayı 
keşişlere, rahiplere ve soylulara hizmet edecek şekilde tasarlamış. 
Eşsiz mermer işçiliğiyle yapılmış 20’nin üzerinde odası, şapelleri ve 
yemyeşil bir bahçesi var. abbaye-mont-saint-michel.fr
Med cezir avı
Adanın med cezir takvimine bakarak seyahatinizi planlarsanız, 
metrelerce yükseklikteki manastırın avlusundan, suların çekilip 
Mont Saint-Michel’i bir çöle çevirişine şahit olabilirsiniz. Sular 
çekildikten sonra ada çevresinde yürüyebilirsiniz de. 15 Aralık'ta 
sular sabahın ilk saatlerinde 12,85 metreye dek yükselecek. ot-
montsaintmichel.com

YİYİN
Le Mouton Blanc 
Yıl boyunca açık, ödüllü restoran otantik havasıyla ziyaretçilerine 
mevsimsel lezzetler sunuyor. lemoutonblanc.fr 
Le Relais Saint-Michel 
Ana karadaki bu otel-restoran şefin özel tarifiyle hazırlanan kuzu 
kaburga, fırında levrek gibi gurme tatlar vadediyor. relais-st-michel.fr

İÇİN
Les Terrases Poulard 
Burada sıcacık bir kahve ve yanında sunulan tatlı kreplerle enerjinizi 
toplayabilirsiniz. terrasses-poulard.fr

Restaurant La Ferme Saint Michel 
Eskiden bir çiftlik olan anakaradaki La Ferme dekorasyonu, yerel 
sanatçıların işlerinden oluşan sergileri ve yöreye özgü içkileriyle 
Normandiya ruhunu yansıtıyor. restaurantfermesaintmichel.com

KALIN
La Mère Poulard 
Burası tam 128 yıldır hizmet veren, gurme restoranıyla müşterilerini 
kendine hayran bırakan bir ortaçağ oteli. Odun alevinde uzun saplı 
dev tavalarda hazırlanan ve tarifi halen bir sır gibi saklanan omletini 
tatmadan dönmeyin. merepoulard.com

NASIL GİDİLİR?
Paris’ten Mont Saint-Michel’e Rouen ve Caen otobanını takip ederek 
arabanızla yaklaşık dört saatte ulaşabilirsiniz. Tren yolculuğundan 
yanaysanız, adaya en yakın istasyon Pontorson’da inmeniz 
gerekiyor. Kalan 10 kilometrelik yolu tren istasyonundan adaya 
yapılan ring servisiyle gidebilirsiniz.

N O K T A

KARŞIDA: Mont Saint-Michel Manastırı. 
BU SAYFADA SOLDAN SAAT YÖNÜNDE: 
Manastırın bahçesi; La Ferme'nin elma tatlısı; 
Adanın renkli taş evleri.

Fotoğraf: Cevahir Buğu

Fransa’daki Mont Saint-Michel aynı anda pek çok şey: Ada, kale, 
manastır ve bir ortaçağ köyü. Noel zamanını geçirmek için de en 

romantik yerlerden biri. Zeynep İyigün, büyülendiği adayı tavaf etti.

Normandiyalı romantik 

Paris’ten gün daha yeni aydınlanmaya 
başlarken yola çıkıyoruz. Deli gibi yağmur 
yağıyor. Sen Nehri’yle Bourneville 
semalarında vedalaşıyoruz. İki tarafı 
ormanlarla çevrili otoyolda ilerlerken 
arabada Wagner’in, eşi Cosima’ya doğum 
günü hediyesi olarak bestelediği Siegfried 
Idyll çalıyor. Arabanın camına vuran yağmur 
damlaları ise sakin müziğe eşlik ediyor. Bu 
yol bizi Mont Saint-Michel’e götürüyor. 
Dört saatlik yolculuğun ardından Beauvoir 
köyünden geçiyoruz ve Mont Saint-Michel 

tüm heybetiyle karşımızda beliriyor. Güneş 
yeniden bizimle. 

Mont Saint-Michel, Fransa’nın 
kuzeybatısında, Manche iline bağlı, 
kayalıklardan oluşan ufacık bir ada ve bu 
adanın üzerine inşa edilen manastırla bu 
manastıra bağlı köyden ibaret. Olağanüstü 
konumu nedeniyle vakti zamanında stratejik 
öneme sahip ada, yüzyıllar önce üzerine 
inşa edilen manastırı ve adanın tamamını 
çevreleyen kalesiyle ismini Hristiyanların 
hac adresleri arasına yazdırmış. Ana karaya 

yalnızca bir kilometre olan Mont Saint-
Michel, günde dört kez yaşadığı med cezirler 
ve savaşlar yüzünden çok defa hasar görmüş 
ve şimdiki haline kavuşana dek sürekli 
restore edilmiş. İki yıl önce yenilenen köprü 
sayesinde adaya ulaşım artık aksamıyor. 
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Mont 
Saint-Michel, Fransız Devrimi zamanında bir 
süre hapishane olarak kullanıldıktan sonra 
1874'te halka açılmış. Kendini istediğinde 
tüm dünyadan soyutlayabilecekmişçesine, 
gotik bir havası var buranın. 

Mont Saint-Michel
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