Drogi i trudno?ci

Dróg na szczyt jest kilka i wszystkie swój pocz?tek maj? w miejscowo?ciach otaczaj?cych masyw. Mo?na tak jak my, wyruszy? z Les Houches.
Wej?? lub wjecha? kolejk? gondolow? na Bellevue i przesi??? si? na Tramway du Mont Blanc. Je?li postawimy tylko na tramwaj to wyruszamy z
St-Gervaisles-Bains gdzie linia ma swój pocz?tek (niedaleko Les Houches). Ko?cowa stacja linii to Nid D’Aigle. Je?li nie tramwajem, to mo?emy
doj?? do niej piechot? przez wzgórze Mont Lachat, albo jedn? ze ?cie?ek okr??aj?cych to wzgórze, lub najpro?ciej – wzd?u? torów kolejki.
Droga ta zwana jest Aiguille Du Gouter i niezale?nie od wariantu pocz?tkowego, w dalszej partii prowadzi przez schronisko Tete Rousse,
Gouter, grani? Bosses na sam szczyt.
Pocz?tkowo chcieli?my wchodzi? bardzo popularn? ale mniej ucz?szczan? drog?, jak? jest Ref du Midi prowadz?ca ze szczytu Aiguille du Midi
(ig?a po?udnia), schronisko Cosmiques, ewentualnym trawersem przez Mont Blanc du Tacul i Mont Maudit. Na ig?? mo?na wjecha? kolejk? lub
wej?? z Chamonix okr??aj?c ca?y masyw Aiguilles du Chamonix drog? przez schroniska d’Envers des Aiguilles oraz Refuge du Requin.
Te dwie trasy to w zasadzie jedyne drogi wej?cia na szczyt, przy czym w zale?no?ci od programu i wariantu, spotykane s? ró?ne kombinacje
pocz?tkowych odcinków i skrótów, wyst?puj?ce pod ró?nymi nazwami dróg. Nawet w?oska droga zwana papiesk?, prowadz?ca przez
schronisko Miage, wchodzi na Dome du Gouter i dalej ??czy si? ze ?cie?k?, któr? my weszli?my. Ko?cowe odcinki wszystkich dróg, pozostaj?
wci?? te same. Wiem, ?e czytanie takich dziwnych nazw, jak mo?na tam wej??, nie daje absolutnie ?adnego pogl?du, wi?c za??czam fragment
mapy z zaznaczon? drog? naszego przej?cia.

Je?li chodzi o trudno?ci, to s? bardzo umiarkowane. Droga papieska jest znacznie d?u?sza pod wzgl?dem chodzenia, ale trudno?? ma
podobn?. Ka?da ?cie?ka wymaga posiadania dobrego sprz?tu, raki i podobny zimowy sprz?t jest niezb?dny. W zasadzie nie wyobra?am sobie
te? tego podej?cia bez liny i uprz??y. Ka?dy uczestnik powinien by? te? odpowiednio przeszkolony w podstawowym zakresie. Trudno?ci typowo
wspinaczkowe wyst?puj? na minimalnym poziomie.
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