PROGRAM: TREKKING TOUR DU MONT
BLANC
7 frukostar, 6 luncher och 4 middagar inkluderad

Dag 1

Chamonix
Vi flyger till Genève och åker därefter buss i 1,5 timme till alpinismens huvudstad Chamonix.
Övernattning på ett centralt beläget hotell. Passa på att ta en promenad och njut av den
kosmopolitiska atmosfären här mitt i bland de stora bergen.

Dag 2

Vandring till Les Contamines
Frukost, lunch, middag
Vi tar liften upp till Belle Vue (1781 möh) där vi startar vår vandring. På morgonen går vi upp
över trädgränsen i kuperad terräng mot Chapelle de Miage (1599 möh). Vi de gamla
fäbodarna äter vi lunch och varvar ner. Stärkta av mat och vila går vi sedan vidare i riktning
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mot byn Les Contamines (1150 möh) där vi bor för natten.

Dag 3

Vandring till Les Chapieux
Frukost, lunch, middag
Efter frukost är det dags för veckans längsta dagsetapp. Vi börjar med en relativt flack
vandring för att efter tre timmar komma fram till stigningen upp mot Col du Bon Homme
(2433 m.ö.h.) på en gammal romersk väg. Vi vandrar i lugn takt och stannar för en rejäl
lunch på toppen. Efter att ha passerat kammens högsta punkt går det nedför större delen av
dagen. Nästa etappmål är Refuge des Mottets där stämningen är fantastisk och maten har
aldrig smakat så gott.

Dag 4

Vandring till Courmayeur
Frukost, lunch
Dagens första mål är Seigne-passet vid den italienska gränsen. Har vi tur kan vi här se några
av de många murmeldjuren som gömmer sig bland stenarna. Vi passerar Refuge Elisabeth
och tar buss den sista sträckan ner till Courmayeur som är en mycket trevlig alport. Middag
på egen hand.

Dag 5

Vandring till Champex
Frukost, lunch, middag
Vi börjar med en buss till slutet av Ferretdalen. Sedan börjar stigningen upp till Grand Col
Ferret. Vid passet är vi i Schweiz med utsikt över både Matterhorn och Monte Rosa. Stigen
utför går sedan över ängar med betande kor. Från byn La Fouly tar vi sedan buss till
Champex för övernattning.

Dag 6

Vandring över Col de la Forclaz
Frukost, lunch, middag
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Under dagens vandring ser vi att trädgränsen går mycket högre här jämfört med våra
svenska fjäll. Vi vandrar i typiska alpmiljö med blomstrande ängar och vackra fäbodar. Vi har
fina vyer över närbelägna Verbier och Martigny. Vårt övernattningsställe ligger nere i dalen i
byn Trient.

Dag 7

Vandring till Chamonix
Frukost, lunch
Vi börjar dagen med att korsa gränsen mot Frankrike via Les Tseppes (1996 m). Idag finns
flera ledalternativ att välja mellan beroende av väder och ork. På eftermiddagen når vi fram
till Montroc le Planet varifrån vi tar lokalbussen in till Chamonix by. På hotellet väntar rena
lakan, varm mat och iskall öl. Varvet är fullbordat!

Dag 8

Farväl till Mont Blanc
Frukost
Vi säger adieu till Chamonix och en veckas stor vandring. Transfer till Geneve flygplats och
flyg hem.
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