Mont Blank iz različnih zornih kotov
od 8. do 14. julija (rezidenčni teden)
Skupina A – izkušeni
skupina B – pohodniki
Predlog programa:
ponedeljek, 8.7.
ob 8. uri odhod iz železniške postaje v Trstu. Ob 17.55 prihod v Courmayeur, namestitev v Hotelu,
večerja, prenočitev
torek, 9. 7.
Skupina A in B - ob 8. uri odhod z lokalnim avtobusom iz Courmayerja (1224 m) in prihod v vasico
La Visaille (1723 m). Tam izstopimo iz avtobusa in se napotimo po vojaški stezi, ki pelje med
gozdovi in ob bregovih reke Dora v dolini Veny, tja do jezera Combal (1957 m).
Po uri in pol hoje se skupini delita.
Skupina A nadaljuje za dobro uro po gozdni poti do koče Elisabetta (2195 m), kjer si lahko privošči
jutranjo kavo. Nato se napotijo še do Pyramides Calcaires (2600 m) od koder se razprostira pogled
na Mont Blank in kjer si lahko ogleda še ostanke 2. svetovne vojne in razvaline vojašnice na Col de
Seigne. Dobro označena krožna pot se priključi na TMB in pelje spet mimo koče Elisabetta na
izhodiščno točko, kjer pohodniki ponovno vzamejo avtobus in se vrnejo v Courmayer.
Skupina A (La Visaille - Pyramides Calcaires): čas pohoda: 5-6 ur, višinska razlika 850 m
Skupina B se povzpne do jezera Miage (pol ure), kjer se sončni žarki odbijajo, pobarvajo z različnim
barvami vodno gladino in odsevajo bližnje vrhove. Po počitku v Cabane du Combale, se napotijo
najprej navzgor do koče Elisabetta (2195 m), kjer lahko pojejo kosilo in se nato spustijo ponovno na
začetno točko, kjer vzamejo avtobus za Courmayer.
Skupina B ( La Visaille – jezero Miage – koča Elisabetta): čas pohoda 4-5 ur, višinska razlika 470 m
sreda, 10. 7.
Skupina A in B - ob 8.40 uri odhod z lokalnim avtobusom iz Courmayerja (1224 m),
Skupina A: prihod v naselje Arnouva ( 1769 m), pot se dvigne do 2000 m in se položno vije po
Balkonu Ferret, kjer pohodniki lahko vso pot opazujejo masiv Mont Blanka na italijanski strani.
Najprej bo pot šla mimo koče Bonatti, kjer bodo lahko udeleženci pokosili in nato do koče Bertone
(2000 m). Od tam se pot strmo spusti v dolino po la Saxe in v dobri uri doseže Courmayer.
Skupina A: čas pohoda: 5-6 ur, višinska razlika 770 m
Skupina B: prihod v naselje Lavachey (1642m). Pot se povzpne do koče Bonatti (2025m) in se nato
položno vije do zgornje strani naselja Arnouva. Spust v naselje ni predolg, saj nas po pol ure pot
ponovno pelje navzgor do koče Elena (2061 m), cilj današnjega dne (po približno 3 ure hoje). Od
Arnouve do koče Elena se bomo povzpeli po panoramski stezi in imeli stalno pred sabo Mont Blank,

po kosilu pa se bomo spustili po mulatjeri ponovno v vas Arnouva, kjer bomo vzeli avtobus za
Courmayer.
Skupina B: čas pohoda: 4 - 5 ur, višinska razlika 420 m
Četrtek, 11.7.
Dan za ogled srednjeveškega grada Sarre, ki ga je preuredil kraj Viktor Emanuel II za svojo lovsko
postojanko. V njem sta živela kralj Umberto II in Maria Jose’, ki sta grad oboževala.
Kdor ne želi na ogled gradu (vstopnina je 5,00 €) lahko izkoristi dan za vaje plezanja na steni v
Courmayerju, kopanje v bazenu ali počitek.
Petek, 12. 7.
Skupina A (od 5 do 8 udeležencev): odhod iz Courmayerja z žičnico Sky way do Punta Helbronner
(3462 m). Vodič društva Guida alpina Courmayer vodi udeležence po ledeniku do vrha Rochefort,
naravni balkon s pogledom na Val Ferret in Courmayeur. Pot se nadaljuje do Zoba del Gigante (3387
m) in krožno nazaj do žičnice.
Skupina A: čas pohoda: 2-3 ure, nujna oprema za ledenike
Skupina B: odhod iz Courmayerja z žičnico Sky way do Punta Helbronner (3462 m), kjer se
razprostira razgled na 360 stopinj. Skupina si bo ogledala muzej kristalov in nato vzela ponovno
žičnico, ki ustavi na prvi postaji na Pavillon du mont Frety (2173 m), kjer si lahko v relaxu pogleda
najvišji botanični vrt v Evropi z več kot 900 različnimi vrstami rastlin. Pohodniki bodo izbrali eno
izmed različnih sprehajalnih poti po Brenvi in se sprehodili par ur na svežem zraku. Povratek v
Courmayer.
Sobota, 13. 7.
Skupina A (od 5 do 8 udeležencev): odhod iz Courmayerja z žičnico Sky way do Punta Helbronner
(3462 m). Vodič društva Guida alpina Courmayer vodi udeležence po ledeniku do vrha Col
Flambeaux, kjer si lahko udeleženci ogledajo Vallée Blanche. Nato se pot povzpne do vrha Col
d'Entrèves (3517 m) in nazaj po isti poti na žičnico.
Skupina A: čas pohoda: 3-4 ure, nujna oprema za ledenike
Skupina B: odhod iz Courmayerja z žičnico do Plan Checrouit (1709 m). Od tam se pešpot začne
položno vzenjati do pra Neyron, mimo koče Maison Vieille. Iz makadama se pot spremeni v gozdno
pot in se položno dvigne na 2160 m do jezera Checrouit, kjer se ponovno Mont Blank odseva po
gladini vode. Po sprehodu okoli gorskega jezera, se vrne skupina v dolino po isti poti in opazuje Val
Veny iz drugega zornega kota. Postanek za kosilo v koči Maison Vieille. Povratek v dolino z
žičnicama.
Skupina B: čas pohoda: 3-4 ure, višinska razlika 450 m
Nedelja, 14. 7.
ob 9.25 uri odhod iz železniške postaje v Courmayeur. Ob 21.20 prihod v Trst.
STROŠKI za 6 noči:
Skupni stroški za obe skupini:
• 65,00 € prevoz Flixbus Trst – Courmayer A/R
• 600,00 € hotel 3* v Courmayeru za 6 noči v polpenzionu (35,00 € doplačilo na noč za
enoposteljno sobo)

Stroški samo za skupino A:
• 210,00 € 2 dni vodiča
• 90,00 € žičnica Skyway za 2 dni
• 10,00 € lokalni prevoz
Stroški samo za skupino B:
• 90,00 € žičnica Skyway in paket ogledov muzeja kristalov in botaničnega vrta
• 20,00 € žičnica in sedežnica Courmayer - Maison Vieille
• 10,00 € lokalni prevoz
Doplačilo 5,00 € za ogled gradu Sarre.
Važno opozorilo:
V primeru slabih vremenskih razmer bomo program pohodov prilagodili. Alternativni program
predvideva ogled bližnjih znamenitih gradov, ki jih je v Val d’Aosti kar 22 (najbližji Courmayeru
sta grad Saint-Pierre in grad Aymavilles, jih je pa vrsto drugih).

