
Cum ajungem la Mont Saint-Michel

 

Cu mașina: autostradă                       sau drum secundar - - - - - - - - - - 

• De la Paris : 
  - Autostrada A13 spre Caen apoi A84 spre Avranches Rennes (337 km) 
  - Autostrada A10, apoi A11 spre Le Mans apoi A81 spre Fougères, apoi A84 spre Caen, ieșirea Mont 
Saint-Michel 
• De la Nantes sau Rennes: 
  - Autostrada A84 spre Rennes Avranches Caen (188 km) până la ieșirea spre Mont Saint-Michel. 
 

 Cu trenul de la Paris Montparnasse cu conexiune cu autobuz:""""""""""""""""""  

• TGV spre Rennes (durata: 2 ore) apoi conexiune directă prin autobuz din Rennes la Mont Saint-
Michel (durata: 1 oră). § În gara Rennes: la ieșirea din TGV, urcați la nivelul superior pe scări rulante. 
Odată ajuns în vârf, urmați indicatoarele „Ieșire Nord”, apoi indicatoarele „Gare routière”. Coborâți 
înapoi un nivel folosind scara rulantă, apoi ieșiți pe esplanada din fața dvs. Odată afară, stația de 
autobuz este pe dreapta. 



• TGV spre Dol de Bretagne (durata: 2h40) apoi conexiune directă prin autobuz din Dol de Bretagne 
la Mont Saint-Michel (durata: 30 min). § În stația Dol-de-Bretagne: La ieșirea TGV, traversați clădirea 
de pasageri, autobuzul vă așteaptă la stația din dreapta dumneavoastră. 

• Trenul TER spre Villedieu les Poêles, apoi conexiune prin autobuz de lux spre Mont Saint-Michel: 
Rezervări la : https://www.oui.sncf 

	Cu autobuzul:  

• De la Pontorson (cea mai apropiată gară, la o distanță de 9 km), orarul disponibil la 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-saint-
michel-par-le-train-c-est-pratique  

• De la Rennes: Keolis, orarul disponibil la: www.destination-montsaintmichel.com   

• De la Paris, Caen or Saint-Malo: Flixbus: www.shop.flixbus.fr  

• De la Paris: OuiBus: www.ouibus.com/fr  

Cu avionul:  

• Aeroportul Rennes (75 km de la Mont Saint-Michel): 15 linii directe către orașe franceze (Bordeaux, 
Lyon, Marsilia, Montpellier, Nisa, Paris, Strasbourg, Toulouse etc.) și linii indirecte către zeci de orașe 
europene (Bruxelles, Alicante, Bilbao, Menorca, Sevilla, Lisabona, Madeira, Porto) , Atena, 
Budapesta, Bologna, Florența, Milano, Napoli, Roma, Veneția, Geneva, Malta, Praga). Informații 
despre 02.99.29.60.00, www.rennes.aeroport.fr   

Autobuzuri care leagă Rennes tde Mont-Saint-Michel. Mai multe informații despre www.destination-
montsaintmichel.com   

• Aeroportul Paris (toate destinațiile) apoi tren sau autobuz (vezi deasupra)  


