
Com arribar al Mont Saint-Michel

 

En cotxe: per autopistes                    o per carreteres secundàries - - - - - - - - - - 

• Des de París : 

   - Autopista A13 direcció Caen i després A84 direcció Avranches Rennes (337 km) 

   - Autopista A10, després A11 direcció Le Mans, després A81 direcció Fougères, després A84 direcció 

     Caen, sortida Mont Saint-Michel 

• Des de Nantes o Rennes: 

    -  Autopista A84 direcció Rennes Avranches Caen (188 km) fins la sortida Mont Saint-Michel. 

 

 En tren des de  París Montparnasse amb connexió d’autobús:""""""""""""""""""  

• TGV a Rennes (duració: 2 hores) i després connexió directa en autobús des de Rennes al Mont Saint-

Michel (duració: 1 hora).  A l’estació de Rennes: en baixar del TGV, pujar al nivell superior per les 

escales mecàniques. Un cop a dalt, seguir les indicacions "Exit Nord",  i després les indicacions "Gare 

routière". Baixar un nivell per les escales mecàniques i sortir a la esplanada del davant. Un cop fora, la 

estació d’autobusos està a la seva dreta.  

• TGV a Dol de Bretagne (duració: 2h40) i després connexió directa en autobús des de Dol de Bretagne 

al Mont Saint-Michel (duració: 30 min).  A l’estació de Dol-de-Bretagne: En baixar del  TGV, ha de 

passar per l’edifici de passatgers, l’autobús l’espera a la parada de la dreta.  



• Tren TER fins Villedieu les Poêles, després connexió en autocar fins a Mont Saint-Michel: Reserves a 

https://www.oui.sncf 

 En autobús:  

• Des de Pontorson (estació de tren més propera, a 9 km), horaris disponibles a 

www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-saint-

michel-par-le-train-c-est-pratique  

• Des de Rennes: Keolis, horaris disponibles a: www.destination-montsaintmichel.com   

• Des de Paris, Caen o Saint-Malo: Flixbus: www.shop.flixbus.fr  

• Des de Paris: OuiBus: www.ouibus.com/fr  

En avió:  

• Aeroport de Rennes (a 75 km de Mont Saint-Michel): 15 rutes directes amb ciutats franceses 

(Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, etc.) i indirectes amb 

desenes de ciutats europees (Brussel·les, Alacant, Bilbao, Menorca, Sevilla, Lisboa, Madeira, Porto, 

Atenes, Budapest, Bolonya, Florència, Milà, Nàpols, Roma, Venècia, Ginebra, Malta, Praga). Informació 

02.99.29.60.00, www.rennes.aeroport.fr  

Autobusos connectats entre Rennes a Mont-Saint-Michel. Més informació a www.destination-

montsaintmichel.com  

• Aeroport de París (tots els destins) i després tren o autobús (veure a dalt).  


