Mont Blanc, Euroopa (Liidu) kõrgeim tipp
20.07. – 28.07.2013
(9 päeva)
1. päev
Väljasõit varahommikul vastavalt lisainformatsioonile. Sõit läbi Eesti, Läti, Leedu ja Poola, lühipeatused teel.
Ööbime Varssavis hotellis.
2. päev
Sõit läbi Poola, jalasirutuspeatused teel. Õhtuks jõuame Plzeňi, võimalus lähemalt tutvuda linnaga nelja jõe vahel:
avar Vabariigi väljak renessansi-sgraffitoga kaunistatud raekoja, gooti stiilis Bartolomeuse kirikuga (veidi üle 100meetrine kirikutorn on Böömimaal kõige kõrgem) ning jõukate linnakodanike häärberitega. Ööbime Plzeňis hotellis.
3. päev
Sõit Plzeňist läbi Saksamaa ja Šveitsi Prantsusmaale Ülem-Savoia departemangu. Pikem peatus Müncheni lähistel
Andechsi benediktiinide kloostris. Klooster on tuntud palverännakute sihtpunktina, aga ka innovaatorina
õllepruulimises. Silmailu pakub kloostrikiriku rokokoo-stiilis sisemus ning kosutust Andechsi pruulikoja toodang.
Ööbime Chamonix lähistel Sallanches’is.
4. päev
Matka alguspunktiks on alpinismi sünnipaik ning esimeste taliolümpiamängude toimumiskoht Chamonix (1060 m).
Matkapäev kulgeb Aiguilles Rouges’i, Punaste nõeljate tippude all Grand Balcon Sudi radadel. Üle Chamonix oru
avanevad hingematvad vaated Mont Blanci massiivi tippudele ja liustikele. Olenevalt raja valikust tõus tõstukiga La
Flégère’i (1871 m) või Indexi (2385 m) jaama, rajad viivad väikeste järvesilmadeni, mitmete kurudeni, võimalik on
vallutada nimetu tipp (2685 m). Ööbime samas hotellis.
5. päev
Matka alguspunktiks on La Gueulaz Šveitsis Émossoni paisjärve ääres (1930 m). Matkapäeval võimalus näha triiase
ajastul elanud lindude ja krokodillide eellaste kivistunud jälgi ja tõusta Pointe de la Terrasse’i (2734 m) või Cheval
Blanci tippu (2831 m) Prantsusmaa ja Šveitsi piiril. Ööbime samas hotellis.
6. päev
Matka alguspunktiks on jällegi Chamonix, rada kulgeb Mont Blanci esmavallutajate jälgedes kahe liustiku vahel
Montagne de la Côte’i harja nõlval. Päev algab tõusuga – kas jalgsi Le Mont’i parklast (1020 m) või tõstukiga
Bossons’i liustiku matkaonnini (1350 m). Bossons’i liustik on Euroopa ja ilmselt kogu maailma üks järsemaid ning
kiiremini liikuvaid liustikke. Parimad vaated jäätornidele, lõhedele ning ebatavaliselt valgele liustikule avanevad
poolel teel jääjõgede lahknemispaika, Les Pyramides’i onni juures (1895 m). Jätkates tõusu, on võimalik jõuda
esmavallutajate laagripaika (2530 m) ning liustike lahknemiskohta (2589 m).
Soovijail võimalik matka asemel hea nähtavuse korral tõusta tõstukitega Aiguille du Midile (ülemine jaam 3777 m),
lähemalt Mont Blanci vaadata, veeta päev või pool Chamonix’s ja teha lähemat tutvust olümpiarajatistega või siis
sõita hammasrongiga Montenvers’i Prantsusmaa kõige pikema liustikuni, Mer de Glace’i liustikuni, jalutada
liustikukoopas ja külastada Kristallimuuseumit. Päeva lõpuks sõidame Šveitsi, ööbime Rhône’i orus hotellis (õhtune
sõit 150 km, ca 2:15).
7. päev
Hommikul kulgeme bussiga üle Grimseli kuru (2165 m) Meiringeni. Tõuseme Reichenbachi kose juurde – Šveitsi
üheks kuulsamaks paigaks kujunes see tänu Arthur Conan Doyle’i otsusele lasta Sherlock Holmesil ja professor
Moriartyl just selle kose ääres viimane võitlus pidada. Sõit läbi Šveitsi ja Saksamaa Plzeňisse, jalasirutuspeatused
teel. Ööbime Plzeňis hotellis. Soovijail võimalik lennata õhtuse lennuga Münchenist Riiga või Tallinnasse.
8. päev
Sõit Plzeňist läbi Tšehhi Varssavisse. Teeme pikema peatuse mäenukil asuva Książi lossi, 13. saj pärit Poola
suuruselt kolmanda lossikompleksi juures – lossis on üle 400 kambri (tänasel päeval mahuvad lossi ruumidesse
kunstigalerii, 2 restorani ja 3 hotelli). Pika ajaloo ning suuruse tõttu on hoonete kompleksis esindatud kõikvõimalikud
arhitektuuristiilid, domineerib külluslik barokk. Ööbime Varssavis hotellis.
9. päev
Hommikusöök hotellis. Sõit läbi Poola ja Balti riikide. Sihtpunkti saabumine hilisõhtul.
NB! Sõltuvalt ilmast võib matkaplaan veidi muutuda.
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