SENDERISME A CHAMONIX-MONT-BLANC
ALPS ITALIANS i FRANCESOS

PROGRAMA DISSENYAT I DIRIGIT PER XISCO HERNÀNDEZ I TONI PONS
3 Juliol

PALMA – GINEBRA - CHAMONIX.- Presentació a l’aeroport de Palma i al mostrador de facturació
d’Easyjet a les 04.10 h del matí, per sortir en el vol regular EJU1514 de les 06.10 h destí Ginebra.
Arribada a les 07.50 h, horari local, acomodació a l’autocar i trasllat a Chamonix. Arribada a
l’hotel. En arribar haurem de deixar les maletes a una sala a la recepció, ja que les habitacions no
estaran llestes. A l’hora acordada, acomodació a les habitacions. Dinar a l’hotel. Dia complet lliure
per fer una passejada per la localitat i per descansar del matiner viatge del dia d’avui. Sopar i
allotjament.

4 Juliol

CHAMONIX - AIGUILLE DU MIDI - PUNTA HELBRONNER - MONTENVERS - CHAMONIX.Berenar a l’hotel. Excursió mixta la d'avui, entre telefèrics i baixada a peu del Pla de l'Aiguille fins
a Montenvers Mer de Glace. Sortirem de Chamonix, on agafarem el Telefèric que ens portarà al Pla
de l`Aiguille, a 2.317 m, i aquí agafarem un telefèric que ens portarà a dalt de l`Aiguille du Midi
(Agulla de migdia). Aquí arriba el Telefèric més alt d'Europa, on des de 1.030 m s’arriba a
l`Aiguille, a 3.842 m, i que es fa en 15 minuts. Un cop fetes les fotos de rigor, agafarem un
telecabina en forma d'ou amb el que farem la travessa de França a Itàlia a través de les glaceres de
la Vallée Blanche, recomanable per gaudir del paisatge fins arribar a la Punta Helbronner. Un cop
haguem gaudit de l’espectacle tornarem al Pla de l`Aiguille. Des d’aquí caminarem unes 3 hores
fins a Montenvers Mar de Glace (8 a 9 quilòmetres), possiblement la glacera més coneguda i visitada
amb una llargada de 5 km i 150 m de profunditat. Un cop arribem i donem per finalitzada la
jornada a peu, tornarem a en tren cremallera a Chamonix. Arribada a l’hotel, resta de dia lliure,
sopar i allotjament.

5 Juliol

CHAMONIX – SAINT GERVAIS – NIU D’ÀGUILA – GLACERA BIONNASSAY - CHAMONIX.Berenar a l’hotel. Al matí anirem a peu a l’estació de tren de Chamonix per agafar el Mont-Blanc
Express fins a Saint Gervais. Aquest poble compta amb l'avantatge de conjugar termalisme,
muntanya i esports alpins. Al poble de Sant-Gervais-les-Bains es troba l'estació de partida del
Tramvia del Mont-Blanc. A l'estiu, aquest tren de cremallera, el més alt de França, ofereix unes
vistes esplèndides del massís. L’agafarem i ens permetrà arribar al Niu d'Àguila, a 2.372 metres
d'altitud, i la glacera del Bionnassay. A l'hivern, aquest tren trasllada als esquiadors fins a l'altiplà
de Bellevue. Un cop arribem a la glacera podrem fer una passejada opcional fins a gairebé tocar la
glacera (uns 3 quilòmetres). Al finalitzar la visita, tornarem a Chamonix per idèntics mitjans als que
hem utilitzat per a l’anada. Arribada a l’hotel, resta de dia lliure, sopar i allotjament.

6 Juliol

CHAMONIX – LA FLÉGÈRE - BRÈVENT - CHAMONIX.Berenar a l’hotel. Al matí agafarem un bus públic que ens portarà fins a Les Pratz, des d’on
agafarem el Telefèric que ens portarà fins a La Flégère. Des d’aquí iniciarem la nostra ruta a peu,
d’uns 9 quilòmetres, per la Gran Balconada Sud de la vall de Chamonix. La nostra destinació serà
Brèvent – Plan Praz, des d’on baixarem amb funicular a Chamonix. Arribada a l’hotel, resta de dia
lliure, sopar i allotjament.

7 Juliol

CHAMONIX – LE TOUR – REFUGI ALBERT PREMIER – LE TOUR - CHAMONIX.Berenar a l’hotel. Al matí agafarem un bus que ens portarà fins a la localitat Le Tour, des d’on
agafarem un telecabina que ens portarà a prop del Col de Balme. D’aquí començarem la nostra
caminada d’avui fins al Refugi Albert Premier, situat a 2.702m (uns 7 quilòmetres). Durant el
recorregut gaudirem de les vistes espectaculars sobre la glacera de Le Tour. Un cop arribem a la
nostra destinació, per tornar haurem de fer el mateix recorregut, però a la inversa. Arribada a
l’hotel, resta de dia lliure, sopar i allotjament.

8 Juliol

CHAMONIX – GINEBRA - PALMA.Berenar a l’hotel i sortida en autocar cap a Ginebra, on passarem tot el dia. Durant el matí farem
un recorregut en barca de 50 minuts pel llac Leman. A l’hora acordada, ens traslladarem a
l’aeroport de Ginebra per sortir en el vol d’Easyjet EJU1515 de les 17.40 h amb destinació Palma.
Arribada a Son Sant Joan a les 19.15 h aproximadament i fi del viatge.

PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE (CLIENTS CAIRES CLUB**)
PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE
SUPLEMENT HABITACIÓ DOBLE D’ÚS INDIVIDUAL
COBERTURA DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ (opcional i no reemborsable)

1.195 €
1.250 €
285 €
25 €

EL PREU INCLOU:

-Vols Palma – Ginebra – Palma, amb Easyjet.
-Facturació d’1 maleta de màxim 23 Kg per persona.
-Estada de 5 vespres a hotel 3* a Chamonix (cèntric).
-5 sopars i el dinar del primer dia a l’hotel, amb aigua inclosa.
-Servei de modern i confortable autocar per realitzar els trasllats d’entrada i sortida
-Bono de 4 dies per telecadires, telefèrics i telecabines a la Vall de Chamonix
-Recorregut de 50 minuts en barca pel Llac Leman a Ginebra.
-Xisco Hernández i Toni Pons com acompanyants i directors de continguts
durant tot el viatge.
-Assegurança d’assistència
-Taxes d’aeroport

NO INCLOU:

-Tot el no clarament especificat al programa
-Dinars des del segon al darrer dies.
-Altres begudes als dinars i sopars
-Taxa turística a Chamonix (pagament directe a l’hotel)

ES NECESSARI:

-DNI en vigor.

HOTEL RESERVAT:

La Folie Douce Hotels Chamonix ***
https://www.lafoliedoucehotels.com/

NOTES IMPORTANTS:
-

El preu del programa ha estat calculat en base a les tarifes e impostos aplicables en la data d’edició del programa (30
novembre 2018).
El preu podrà sofrir un canvi a l’alça en el cas d’un increment del cost del carburant.
Considerem clients CAIRES CLUB a les persones que han viatjat amb Caires Culturals un mínim de 3 vegades.

Política d'inscripcions i condicions:
- S'admetran inscripcions amb data límit 21 desembre 2018 (recomanem no deixar la inscripció per a l'últim moment,
ja que les places són limitades). En el cas que algú s’inscrigui amb posterioritat a aquesta data, la seva plaça quedarà
subjecta a nova cotització dels vols.
- Per confirmar la plaça s'haurà de fer un dipòsit del 40% del total de la reserva.
- El pagament del 60% restant s'haurà de realitzar com a màxim en data 31 de Maig 2019.
Anul·lacions:
- Entre el moment de la reserva i el 21 de Desembre: 250 € per persona (en concepte de vol + hotel)
- Entre el 22 de Desembre i el 2 de maig: 40% de la reserva
- Entre el 3 de Maig i el 2 de juny: 60% de la reserva
- Des del 3 de Juny en endavant: 100% de la reserva

