IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI

vabita na planinarjenje po Zahodnih Alpah

Vrh Rocciamelone

Kip Device Marije

Planinska koča Ca 'D'A

Na ROCCIAMELONE (3538 mnv) in v SAVOJSKE ALPE
19. julija do nedelje 25. julija 2015
STROŠKI IZLETA: 590 € (zajema 7 x pol penzion, vstopnine in prevoz ). Akontacija 150€.
OPIS IZLETA
Z avtobusom se bomo odpeljali v Savojske Alpe ob Francosko –
Italijansko mejo in se namestili v dolini v enem od hotelov, od koder se bomo dnevno
vozili na izhodišča za vzpone na razne gorske vrhove. Osrednji cilj bo Rocciamelone,
italijanska sveta gora. Na vrhu stoji več kot 4 metre visok bronasti kip Svete Marije. V
mesecu avgustu je pravo množično romanje nanjo.
OPREMA:

topla oblačila primerna napovedanemu vremenu, zaščita pred soncem,
vetru in dežju, planinski čevlji, pohodniške palice, brisače.

HRANA:

zajtrk in večerja v planinski koči. Hrana in pijača za čez dan iz
nahrbtnika. Možnost dokupa hrane v mestih ob potjo.

ZAHTEVNOST:

zahtevna planinske poti z vzponi in spusti od 900 do 1200 (v.m.) dnevno.
Planinski vodniki lahko glede na vremenske razmere spremenijo cilje in smeri vsponov.
plačana članarina PZS za leto 2014,
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni list in veljavna evropska kartica ZZZS. Vplačana
akontacija izleta se ne vrne, če ne boste imeli veljavnih dokumentov.

OSEBNI DOKUMENT IN ZAVAROBANJE:

Ob prijavi je potrebno vplačati 150€ kavcije po osebi. Samo v primeru
dokazane bolezni udeleženca, se kavcija vrne v višini 100€. V ceni je skupinska nezgodna
asistence za vse, ki bodo vplačali akontacijo 14. dni pred odhodom, zato ob prijavi navedite
vse osebne podatke in številke potnega lista oziroma osebne izkaznice. Brez teh podatkov, se
ne da skleniti zavarovanje. Ostali si morajo urediti nezgodno zavarovanje sami! Stroški goriva
se razdelijo med udeležence. Če kdo pelje s kombijem, plača samo stroške polpenziona.

PRIJAVE:

Plačilo izvršite samo na TTR Planinskega društva AT Podčetrtek: SI56 0600 0011 4877 011
Pri namenu dopišite priimek in Savoji. S plačilom 150 € potrdite prijavo, ostalo pred odhodom.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Ivan Šalamon 041-794-104 – tehnoservis@siol.net
VEČ O ROCCIAMELONE
Regija:
Piemonto (Torino)
Pokrajina:
Torino
Gorstvo:
Zahodne Alpe - Hautes Alpes - Skupina Assietta Rocciavrè
Čas vzpona:
3.45 ure do prve koče,
do vrha še
3 ure
OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v PD in ima plačano nezgodno zavarovanje če je izlet
v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost !

Želimo vam lep planinski dan!

IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI
Skupaj vzpon:
Sestop:

1450m
po isti poti - 5 ur

Rocciamelone se nahaja med dolinama Val di Susa in Maurienne, 50 km zahodno od Torina.
Italijansko Rocciamelone (Piemontsko: Rocia-MLON, francosko: Rochemelon ali Roche Melon) je
3538m visoka gora v Piemontu, v bližini meje z Italijo in Francijo. Gora se uvršča v Zahodne Alpe,
pododdelek Južne Alpe Graian, skupina GRUPPO del Rocciamelone. Meja med Italijo in Francijo
poteka 1. kilometer severno od vrha.
Na goro Rocciamelone se je prvi povzpel RocTevtonski vitez Bonifacius Rotarius (iz Aste) 1.
septembra leta 1358. Nanjo je odnesel majhno kovinsko podobo Device Marije v znak hvaležnosti, ker
je preživel ujetništvo v Sveti deželi, med vojno proti muslimanom. Leta 1899 je bil na vrhu
Rocciamelone postavljen tri mere visok bronast kip Blažene Device Marije, kamor vsako leto 5.
avgusta zaradi lahkega pristopa tradicionalno roma veliko vernikov.
Zaradi svojega preprostega dostopa, zaradi njene precejšnja višina in zaradi čudovitega
panoramskega razgleda, je Rocciamelone ena izmed najbolj obiskanih gor v zahodnem delu Alp.
Planinske koče:
Rifugio Cà d'Asti (2.854 mnv - Mompantero)
Rifugio Ernesto Tazzetti (2,642 mnv - Usseglio)
Rifugio Santa Maria (zavetišče pod vrhom)
Planinska koča Rifugio Ca´ D´Asti 2.854 mnv
Lastnink koče: Župnija San Giusto - Susa - Tel 0122.622053
Odprto od julija do septembra (06:00 do 22.00 ure).
Ponuja sobe za rekreacijo, jedilnico in nočitve za 56 ljudi.
Vrh Rocciamelone nad dolino Susa s svojo nadmorsko višino 3538 m je 5. avgusta destinacija
verskega romanja nad tisoče ljudi.
Dostop: z avtom iz mesta Susa. Sledi se smerokazom za naselje Mompantero in oznakam za
"Rocciamelone". Približno po 35/40 minutah vožnje z avtomobilom, po ozki in prepadni asfaltni in
makadamski cesti se pripelje do spodnje postaje tovorne žičnice za planinsko kočo (2110 mnv).
Rdeče bele črte - markacije nas usmerijo do planinske koče "Ca 'd'Asti" (2854 m), ki se nahaja
približno na sredini poti.
Opis vzpona:
Pot se vzpenja na greben po 15% klančini, mimo planinske koče Rest (2200 mnv), zgrajena na
ruševinah nekdanje utrdbe, imenovane preprosto "počitek". Od tod poteka poti po travnatih pobočjih
proti skali z zastavami na kateri je planinska koča Ca 'D'Asti (2854 m). Od planinske koče Ca 'D'Asti,
se pot vzpenja z dolgim nizom serpentin. Od železnega križa ob poti je 1 m široka steza vklesana v
skalo in ponekod pod vrhom zavarovana z verigo za oprijem. Sestop: kot je za vzpon
V jasnih dneh je prelep razgled po zahodnih Alpah: vedereil MonViso, Barre des Ecrines O, Mont
Blanc in Gran Paradiso N, Monte Rosa in NE SE Torino hribi. Na več mestih so jasno vidni še drugi
vrhovi: Cristalliera in Orsiera, Chaberton od Grand'Hoche, vrh Vallonetto, NIBLE, sommelier (naš lani
osvojeni vrh), Rognosa Etiache zob d ' Ambin Pierre menue (naš lanski neosvojeni vrh) nad
Bardonecchia, ki jih je Vanoise do dolin Lanzo z Albaron Savojski, Uja za Ciamarella, Uja Bessanese,
Rdeči križ, Punta d'Arnas in Monte Lera. Rocciamelone je dobro vidna iz obeh dolin Val di Susa in
Montgenevre…
Prevod in slike iz internetnih povezav – Rocciamelone.
Predsednik PD AT Podčetrtek
Ivan Šalamon

OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v PD in ima plačano nezgodno zavarovanje če je izlet
v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost !

Želimo vam lep planinski dan!

