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<p><strong>Dzie? czwarty, czyli pierwszy dzie? TMB tj. Tour du Mont Blanc.</strong><br
/>11.07.2010, niedziela<br /><br />La masakra, zn� trzeba rano wsta?, ale przecie? trzeba by?
twardym, a nie "mi?tkim". Dzisiaj nasz wielki dzie?, rozpoczynamy Tour du Mont Blanc. Dzie?
jak co dzie? w g�ach, ?niadanie, pakowanie plecak�, no i w drog? i tak przez najbli?sze
dziewi?? dni.<br />Z my?l? o naszych podopiecznych, poruszamy si? dwoma wariantami szlaku
TMB. Sprawniejsi udadz? si? szlakiem hard tj. trudniejszym, a reszta udaje si? tras?
alternatywn?, poznaj?c przy okazji architektur? krajobrazu francuskich wsi.<br />Najbardziej
ekscytuj?cym momentem dla grupy hard by?o pokonanie mostu zawieszonego nad
lodowcem.� By?o to naprawd? niesamowite prze?ycie. Ka?dy z nas, z okazji dzisiejszego dnia
za?o?y? specjalne skarpetki Silver, kt�e dostali?my od sponsora �JJW producent skarpet
Motiv�. Humm� zobaczymy jak zareaguj? na nie nasze stopy?!<br />Z ka?dym pokonanym
kilometrem, przekonywali?my si? o serdeczno?ci i go?cinno?ci miejscowej ludno?ci i innych
turyst�.</p>
<p>Podopieczni, pomimo ci??kich warunk� pogodowych, tj. upalnych dni,
uparcie i z zawzi?ciem pokonuj? trudne do pokonania szlaki g�skie, s? zaczarowani tutejsz?
przyrod? i alpejskimi widokami.<br />Z dnia na dzie?, ka?dy z nich, dociera na coraz to wy?sze
szczyty pokonuj?c swoje dotychczasowe, osi?gni?te wysoko?ci. Sprawia im to ogromn? frajd?
mimo wielkiego wysi?ku, kt�y musz? w?o?y?, aby pokona? ka?dy kamienisty metr podej?cia i
zej?cia. <br />Dzie? mija szybciej ni? czas przejazdu ekspresu z Gda?ska do Krakowa. Ledwo
co wyszli?my na szlak, a ju? jest wiecz� i danie dnia na kolacje. Do samego wieczora nigdy nie
wiesz co ci si? trafi do przyrz?dzenia mo?e fasolka, mo?e go??bki, a mo?e wspania?y sos z
konserw cebuli i czosnku. <br />Czas ko?czy? ten dzie?, jutro o 6 wstajemy.<br />Do
poczytania !!!!<br /><br /><strong>Has?o dnia: Lubi? by? taka ow?osiona !!!!!</strong><br
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-5px;" />zobacz nasze zdj?cia dla tego dnia</a><br /><br /><span style="text-decoration:
underline;">Podsumowanie dnia by Dziki </span><br />Les Houches � Col de Voza � Col de
Tricot � Ref. De Miage � La Contamines � Montjaie.<br />Czas przej?cia:� 7,5 godzin
turystycznych.<br />Podej??: 1478 m.<br />Zej??: 1318 m.<br /><br />Trasa alternatywna:<br
/>Les Houches � Col deVoza � Bionassay � La Gruoaz � Les Contamines � Montjaie.<br
/>Czas przej?cia: 5,5 godzin turystycznych.<br />Podje?cie:� 646 m.<br />Zej?cie: 633 m.</p>
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