
Como chegar ao Mont Saint-Michel

 

De carro:  autoestrada                       Estrada secundária - - - - - - - - - - 

• De Paris : 
  - A13 em direção a Caen e  seguindo pela A84 em direção a Avranches Rennes (337 km) 
  - Autoestrada A10, seguir pela A11 em Direção a Le Mans e depois pela A81 em direção a Fougères, 
e A84 para Caen, saída para Mont Saint-Michel 
• De Nantes ou Rennes: 
  -  Autoestrada A84 em direção a Rennes Avranches Caen (188 km), saída para Mont Saint-Michel. 
 

 De comboio de Paris Montparnasse com ligação por autocarro :""""""""""""""""""  

• TGV para Rennes (duração: 2 horas) depois com ligação direta por autocarro de Rennes para Mont 
Saint-Michel (duração: 1 hora). § Na estação de Rennes: Na saída do TGV, subir ao piso superior pelas 
escadas rolantes. No piso superior, seguir as placas "Exit Nord", e de seguida " Gare routière ". Desça 
um piso, pelas escadas rolantes, e depois sai para a esplanada em frente. No exterior, a estação de 
autocarro encontra-se do lado direito.  



• TGV para Dol de Bretagne (duração: 2h40) depois com ligação direta por autocarro de Dol de 
Bretagne para Mont Saint-Michel (duração: 30 min). § Na estação de Dol-de-Bretagne: Na saída do 
TGV, atravesse o terminal de passageiros, o autocarro estará na paragem do lado direito. 

•Comboio TER para Villedieu les Poêles, depois com ligação por autocarro de luxo para Mont Saint-
Michel: Reservas em https://www.oui.sncf 

	De autocarro :  

• De Pontorson (estação de comboio mais próxima, a 9 km de distância), horários disponíveis em 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-saint-
michel-par-le-train-c-est-pratique  

• De Rennes: Keolis, horários disponíveis em: www.destination-montsaintmichel.com   

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

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

De avião :  

• Aeroporto de Rennes (A 75 km do Mont Saint-Michel): 15 ligações diretas para cidades francesas 
(Bordéus, Lyon, Marselha, Montpellier, Nice, Paris, Estrasburgo, Toulouse, etc.) e indiretas para 
várias cidades europeias ( Bruxelas, Alicante, Bilbao, Menorca, Sevilha, Lisboa, Madeira, Porto, 
Atenas, Budapeste, Bolonha, Florença, Milão, Nápoles, Roma, Veneza, Génova, Malta, Praga). 
Informações em 02.99.29.60.00, www.rennes.aeroport.fr   

Ligação de autocarro entre Rennes e Mont Saint-Michel. Mais informações em www.destination-
montsaintmichel.com   

• Aeroporto de Paris (todos os destinos) depois através de autocarro ou comboio (ver acima)  


