
MONBLANAS

Monblanas  (pranc. Mont Blanc, it.  Monte Bianco – „Baltasis  
kalnas“)  yra  aukščiausias  Vakarų  Europos  kalnas,  Alpių  viršūnė.  Jo 
aukštis – 4808,45 metrų. 

Monblanas stūkso dviejose valstybėse – Prancūzijoje ir Italijoje.  
Reklaminėse  ir  geografinėse  knygelėse  prancūzai  ir  italai  rašo,  kad 
Monblanas - aukščiausia Europos viršūnė. 

Alpės, kuriose yra Monblanas – aukščiausia ir didžiausia kalnų 
sistema Europoje. Jos yra 1200 km ilgio, 150 ir 250 km pločio bei  tęsiasi  
lanku nuo Viduržemio jūros iki  Panonijos lygumos Italijos,  Šveicarijos,  
Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos ir Slovėnijos teritorijose. 

Pirmieji žmonės, 1786 metais užkopę į Monblaną – prancūzai  
Žakas Balma ir  Mišelis  Pakardas.  Šiuo metu daug žmonių tai  taip  pat  
bando padaryti. Pasitaikius geram orui,  virtinė turistų traukia link tikslo  
–  aukščiausio  Alpių  taško.  Tačiau  klaidinga  manyti,  kad  Monblanas  – 
lengvai įveikiama viršūnė, nereikalaujanti fizinio pasiruošimo. Techniškai  
ji  nesudėtinga.  Esant  blogam  orui,  šturmuoti  Monblaną  tikrai  
nerekomenduojama. Galima lengvai pasiklysti.  Didžioji  kelio dalis bėga 
plačiais šlaitais, kuriuose nesunku nukrypti nuo maršruto ir sunku atsekti  
kelią atgal. Ne vienas keliautojas čia pasiklydo ir mirtinai sušalo.

Monblano  papėdėje  įsikūręs  nedidelis  Prancūzijos  miestelis  
Šamoni,  kurį  labai  mėgsta  turistai.  Šamoni  -   žinomiausias  pasaulyje  
alpinizmo ir slidinėjimo kurortas, įsikūręs 1042 m nuo jūros lygio. Šamoni 
slėnį ir ledynus 1741 m. atrado du anglai - Windham ir Polocke. Miestelio  
architektūra  išliko  praktiškai  nepakitusi  nuo  1924  m.,  kai  čia  buvo 
surengtos olimpinės  žaidynės.  Šamoni   yra net  49 keltuvai,  pakeliantys  
turistus net į 3840 m aukštį, 74 slidinėjimo trasos. 90 procentų trasų yra  
daugiau nei 2000 m aukštyje, todėl sniego trasose yra visada. Čia galima  
išbandyti  vieną ilgiausių  nusileidimų Alpėse -  20 km trasą.  Iš   Šamoni  
keltuvu  turistai  gali  pasikelti  į  Aiguille  du  Midi  kalną  (3842  m)  -  
„Vidurdienio  Smaigalį“,  kur  atsiveria  įspūdinga  aukščiausio  Vakarų 
Europos  kalno Monblano   panorama.  Kvapą taip  pat  gniaužia  kelionė  
panoraminiu  keltuvu  virš  „Baltojo  slėnio“  iš  Prancūzijos  į  Italiją.  
Pakerintis  ledyno  grožis,  žydros  bedugnės,  horizonte  spindintis  
Monblanas sužavi kiekvieną čia atvykusį.


