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ABADIA DO
MONT-SAINT-MICHEL
O topo de um local excepcional.

Local preferido de peregrinação do século VIII ao século XVIII,
a abadia do Mont-Saint-Michel é um dos exemplos mais notáveis
da arquitetura religiosa e militar da época medieval. Verdadeiro
prodígio da arquitetura, a abadia reúne vinte salas, das quais
a igreja abacial, o passeio dos monges, o refeitório e o claustro
da Merveille inteiramente restaurado em 2017.

ACESSO

Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

De 2 de Maio a 31 de Agosto: das 9h às 19h
De 1 de Setembro a 30 de Abril: das 9h30 às 18h
A bilheteira fecha 60 min antes da hora de encerramento.
Fechado

1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro
Acessibilidade

Número de andares: 3 (várias escadas dentro do monumento
e para aceder à abadia)

SERVIÇOS
Possibilidade de repousar durante a visita
Casas de banho
2 lojas
Estacionamento para ônibus a 2,5 km informar-se em:
www.bienvenueaumontsaintmichel.com (prestação paga)
Reservar cerca de 45 minutos entre os parques
de estacionamento e a abadia
 ocação de espaços: capacidade de 49 à 200 pessoas
L
sentadas e 49 a 250 pessoas em pé

9 km a norte dos eixos Caen / Rennes ou Caen /
Saint-Malo 22 km a sudoeste de Avranches e
a 9 km de Pontorson
De Paris: A13 direcção Caen A84,
saída Mont-Saint-Michel
De Rennes: A84, saída Mont-Saint-Michel
De Saint-Malo: N175, saída Mont-Saint-Michel
Porto de Saint Malo: 55 km
“Véloscénie (percurso de bicicleta) Paris
Le Mont St Michel”: última etapa

INFORMAÇÕES
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
50170 Le Mont-Saint-Michel
De segunda a sexta
das 9h30 às 13h / das 14h às 18h
tel.: (33) (0)2 33 89 80 00
Reservas para grupos
delphine.rio@monuments-nationaux.fr
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
Locação de espaços
location.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

NOROESTE
NORMANDIA / ABADIA DO MONT-SAINT-MICHEL

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português,
japonês, chinês, russo, polaco, coreano
Reserva obrigatória para grupos (a partir de 20 adultos)
Duração: 30 min - 1h30
Visita com audioguia

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, japonês, português,
russo, chinês, coreano
Mediante reserva (possível o pagamento antecipado)
Duração: 1h15

TARIFAS 2021
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

9€

E-bilheteria pro
Tarifa normal Adulto

11 €

Gratuito para crianças com menos
de 18 anos*
Entrada gratuita para jovens entre
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia
ou residentes no território da União Europeia)
* fora de grupos escolares

Suplemento:

CONTACTOS ÚTEIS
Posto de turismo do Mont-Saint-Michel

tel.: (33) (0)2 33 60 14 30
www.ot-montsaintmichel.com
Latitude Manche

tel.: (33) (0)2 33 05 98 70
www.manchetourisme.com
Normandie Tourisme

www.normandie-tourisme.fr

NOROESTE

Documento não contratual - Setembro 2020

Visita com audioguia 3 € para 1 pessoa

