
 

 
 

REUNIÓ INTERNACIONAL 
“SALVEM EL MEDITERRANI” 

 
MONTPELLIER – EL CORUM 

Amfiteatre EINSTEIN 
29 de setembre de 2022 

 
Esplanada Charles De Gaulle  

34000 Montpeller 
Coordenades GPS: 43.614226 / 3.882576 

 
 
Accés des de l'aeroport (menys de 30 minuts): 
 

 Accés des de l'aeroport amb tramvia 
• Trasllat aeroport Línia 620 
• Parada "Place de l'Europe" 
• Parada de tramvia Place de l'Europe: línia 1 direcció Mosson, o línia 2 direcció Notre Dame de 

Sablassou 
• Parada CORUM 

 

 Accés des de l'aeroport amb taxi 
• Terminal de trucades telefòniques Taxi aeroport 

Tel. : +33 (0)4 67 20 65 29 
• Groupement Aéroport Taxis Méditerranée 

Tel. : +33 (0)4 30 96 60 00 
• Altre agrupació Taxis Aeroport Montpeller  

Tel. : +33 (0)7 81 46 58 77 
 
Accés des de l'estació: 
 

Des de l’Estació de TGV Montpeller-ST ROCH 10 minuts caminant 
 

Des de l’Estació de TGV de Montpeller – SUD DE França 15 minuts amb cotxe/taxi 

Servei de trasllat: 
• Trasllat des de l'estació de Montpeller Sud de France fins a la parada de Place de France 

(Odysseum), i llavors connexió amb la línia 1 del tramvia, parada CORUM. 
• L'accés a la llançadora així com a la parada de Montpeller Sud de France es fa a través del pati oest 

de l'estació. La parada es troba davant del punt de baixada ràpida Oest, Rue Maryam MIRZAKHANI. 
 
Accés amb cotxe: 
  

 Des de l'A9 
• Seguiu A9 i A709 cap a Avenue Pierre Mendès France/D66 a Montpeller. 
• Agafeu la sortida 29 - Montpellier-Est i sortiu de l'A709. 
• Continueu per l'Avenue Pierre Mendès France. 
• Agafeu Allée Henri II de Montmorency cap a Allée de la Citadelle. 
 Aparcament CORUM subterrani: 500 places 

Recepció 24 hores 
 



 
 

 Des de l'A75 
• Agafeu l'A75 i l'A750 cap a l’Avenue de la Liberté/Route Départementale 65/D65 a Montpeller. 
• Agafeu la sortida cap a l'aeroport de Montpeller-Centre/Fréjorgues i sortiu de la N109. 
• Continueu per l’Avenue de la Liberté. 
• Agafeu Rue de Claret i Avenue Georges Clémenceau cap a l’Allée de la Citadelle. 
 Aparcament CORUM subterrani: 500 places 

Recepció 24 hores 
 

 Altres aparcaments propers: 
• Aparcament Comédie 
• Aparcament Joffre 
• Aparcament Montpeller Foch Prefectura Mercat de les flors 
• Aparcament del Polygone 

 
Per a més informació sobre les modalitats d'accés al Corum (vianants, bicicletes, etc.) i d'aparcament, 
podeu accedir al lloc web: https://www.corum-montpellier.com/en/access 

 
Allotjament: 
 

Trobareu el llistat d'hotels i residències hoteleres al web de l'Oficina de Turisme de Montpeller: 
https://www.montpellier-tourisme.fr/ (Secció Allotjaments / “Hébergements”) 
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