
 

 

FreeCamp Chamonix 2016 

Freestyle, swoboda ludzkiej ekspresji w górach jest mottem 
tego spotkania,  poszukiwanie wspólnego pierwiastka w 

różnorodności tej ekspresji jego celem a pogoń za nieodkrytym, 
niezbadanym czy niezrobionym naszą pasją. 

ZAPRASZAMY NA DACH EUROPY DO CHAMONIX- MT BLANC ! 

Termin: styczeń 2016 

Miejscowość : Chamonix 

Wyciągi: 31 w tym: 15, 13, 3 

Trasy: 152 km, tak, 52 km, 70 km, 30 km 

Różnica poziomów od 1030 do 3880 m n.p.m. 

To miejsce smakuje się jak wino z doliny Rodanu, który nieopodal zaczyna swój bieg. 
Nie francuskie, nie szwajcarskie, jednym słowem sabaudzkie miasto jest  kolebką i 
symbolem sportów zimowych. Tu rozegrały się pierwsze zimowe Igrzyska Olimpijskie, 
stąd ponad 200 lat temu miejscowy aptekarz wyruszył na szczyt Mt. Blanc i tym mieście 
ulokowana jest ENSA Narodowa Szkoła Narciarstwa i Alpinizmu prestiżowa akademia 
sportów zimowych. Widok na niedaleki, a położony prawie 4000 m ponad miastem 
szczyt Mt. Blanc przytłacza gigantyzmem miejscowej przyrody.  

Chamonix to przede wszystkim freeride z Aiq du Midi, zjazd który nie ma sobie 
równych w europie, start ze skalnej iglicy 3.842 m n.p.m. potem przejazd piękną Vallee 
Blanche z widokiem na największe ściany szczytów masywu Mt. Blanc, poprzez labirynt 
seraków lodowca Giganta na wypłaszczenie Morza Lodu gdzie zjazd się kończy i kolej 
zębata zwozi narciarzy do miasta. Oczywiście masyw Mt. Blanc to również zagłębie ski 
touringu i heliskiingu, fakultatywnie można skorzystać z tych form rekreacji podczas 
pobytu.   Dolina Chamonix to również, zagłębie „normalnego” narciarstwa trasowego; 
Brevent i Flegere znane z Pucharu Świata i wspaniałego widoku na masyw Mt. Blanc, 
zjawiskowe Argentière; allroundowy spot, przytulne Les Houches i piękne widokowo Le 
Tour oraz włoskie Courmayer dostępne przez tunel du Mt. Blanc. Każde z tych miejsc 
to stacja wielkości Shladming lub Kaprun w Austrii. 

Chamonix- Mt. Blanc oferuje również bogatą ofertę apres-ski. W mieście można skorzystać z basenu, 
toru lodowego, ścianki wspinaczkowej, hali do gry w squash i tenisa.  
 

 

http://www.chamonet.com/ski/area/brevent-flegere.html
http://ski-france.com/ski-resort-Skiort-Argentiere_111_.html?gclid=CIyy3o2oxa4CFQe_zAodnQ64UQ
http://ski-france.com/ski-resort-Miejscowosc-narciarska-Les-Houches_32_14.html?offset=0&PHPSESSID=8dfed4dc9904c54a6d5d486195c88565
http://ski-france.com/ski-resort-Miejscowosc-narciarska-Vallorcine_164_14.html?offset=0
http://ski-france.com/ski-resort-Miejscowosc-narciarska-Vallorcine_164_14.html?offset=0
http://www.skiinfo.pl/osrodek-narciarski-informacje/courmayeur-EITCOURMAYE-103-pl.jhtml
http://www.chamonix.com/page.php?page=21&r=ski_and_snowboard&ling=en
http://www.chamonix.com/page.php?page=95&r=discover_chamonix&ling=en


 

 

Wyjazd ma charakter ekstremalny ! 

Celem wyjazdu jest sportowa eksploracja lodowca Lechaux i Argentiere. Wyjazd stanowi jeden z 
etapów przygotowań przed wyprawą narciarską Islandia 2016. 

Uczestnik musi posiadać doświadczenie wysokogórskie na poziomie podstawowym/ umiejętność 
asekuracji i autoasekuracji w górach typu alpejskiego, umiejętność poruszania się i po lodowcach, 
górskich graniach i zboczach do 400 nachylenia. Własny bądź wypożyczony ekwipunek górski/ odzież 
adekwatną do warunków panujących w zimie w górach powyżej 4000 m n.p.m. czekan, raki, śpiwór, 
kompletny sprzęt skitourowy i antylawinowy. 

Szczegóły i cena wyjazdu: 

Alfred Sosgórnik 

+48 502 715 406 

alfred@fabrykawrazen.pl  
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