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MONT BLANC
Programa de l'ascens al Mont Blanc (4.808m). 6 dies/5 nits.

Dia 1:
El primer dia és el de viatge fins a Chamonix.
Hotel.
Dia 2:
Entrem en contacte amb la muntanya. Primer agafarem el telefèric de Les Houches, per empalmar amn el
tren cremallera del Mont Blanc, que ens durà fins el niu de l'Àguila a 2372 metres, a on comença la nostre
ascensió. La caminada fins a prop del refugi Tête Rousse no presenten dificultat. Tête Rouse, 3200m.
Desnivell: 900 metres. Temps aproximat: 3 a 3:30 hores.
Refugi.
Dia 3:
A partir d'aquest punt la muntanya es redreça i ens ensenya la seva part més perillosa.
Sortin del refugi Tête Rouse i a uns 30 minuts, haurem de creuar amb rapidesa el gran corredor que baixa
des de la part superior de la muntanya. A partir d'aquí seguirem una vertical paret entre pedres descalçades
i trams amb cable de seguretat, que ens durà al mateix balcó del refugi de Goûter, a 3817 metres.
Desnivell: 600 metres. Temps aproximat: 3 a 4 hores.
Dia 4:
Sobre les 2 de la matinada esmorzarem, per poder sortir cap el cim una hora o hora i mitja més tard.
Remuntarem l'Aiguille du Goûter de 3863 metres i el Dôme du Goûter de 4304 metros. A la sortida del sol,
estarem aproximadament a prop del refugi Vallot, per afrontar el tram final de l'ascensió per l'aresta de les
Bosses. Arribant entre las 9 i les 10 del matí al cim del Mont Blanc.
Realitzarem el descens seguint la mateixa ruta, passant pel refugi de Goûter i el refugi de Tête Rousse, a on
dormirem.
Desnivell: 1000 metres de pujada i 2430 de baixada. Temps aproximat: 8 a 10 hores.
Refugi.
Dia 5:
Baixarem fins el Niu d'Àguila a on agafarem el tren cremallera, i posteriorment el telefèric que ens durà fins
a Chamonix.
Hotel.
Dia 6:
Dia de viatge de tornada a casa.
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