קמפינג במהלך הTMB
אהלן חברים ,מסמך זה הוא בשבילכם הקמפרים העתידיים שרוצים לצעוד את הטור דה מון בלאן.
לפני שיצאתי לטרק הרגשתי שלא היה לי מספיק מידע לגבי כל עניין הקמפינג ,האם מותר או אסור
ווילד קמפינג ואם כן אז באיזה ארצות ,מה יש באתרי קמפינג למיניהם והאם שווה לשלם כסף על
מקום להקים את האוהל .לכן פשוט החלטתי שאגיע לקורמיור (שם התחלתי ללכת ואקנה מפה ואנסה
להסתדר שם).
אנסה להרחיב כמה שיותר על אתרי הקמפינג למיניהם (הרי לא שהיתי בכולם) ,מקומות שבדרך
חשבתי לעצמי שזה מקום טוב לעשות ווילד קמפינג ואנסה לתת טיפים קטנים שאולי יעזרו לכם שם.
קודם כל מבחינת אוהל באמת חשוב שיהיה מקצועי ,כל המקום מלווה בלחות גבוהה בחוץ בגלל
הגובה ולי יצא לעבור שם  2לילות גשומים כולל סופת רעמים מכובדת (יכול לשלוח סרטון בוואטסאפ
למי שלא מאמין) .תשקיעו באוהל טוב כי בסופו של דבר אי אפשר לצפות מה יהיה מזג האוויר שם,
יכול להשתנות בשניה.
חוקי ווילד -קמפינג
איטליה – מותר מעל גובה 2500
שוויץ – מעל גובה 2400
צרפת – אין משהו ברור לגבי זה ,כל עוד לא תקימו אוהל בשטח פרטי הבנתי שזה מאוד מקובל ואף
אחד לא יכעס עליכם.
לגבי הווילד קמפינג ממליץ קודם כל שתקחו בחשבון שכדאי להתמקם ליד מקור מים עם זרימה חזקה
או גבוה בהרים (שם המים ניתנים לשתייה) .שנית ממליץ נורא לא לעבור את רף ה 2000כי ככל
הנראה שתקומו בתוך ענן וכל הלילה תהנו מרוחות חזקות דבר אחרון שצריך לקחת בחשבון שהימים
באירופה בתקופת הקיץ ארוכים משלנו ככה שאם תרצו להתמקם לקראת החשיכה זה יהיה לקראת
 9והזריחה סביבות השעה  5וחצי – .6
אתרי קמפינג (אני יודע שרובכם יוצאים מלזוש לכן אתחיל משם)
לזוש camping bellevue -
אם תגיעו עם אוטובוס משאמוני תוכלו לרדת בתחנה בשם  les houches – bellevueומשם לוקחים
ימינה לירידה ממש ליד הפטיסרי ותראו שלט גדול שמכווין אותכם שמאלה למשטח ענק של דשא.
האתר עולה  8יורו והוא כולל מקלחת ,שירותים ,הטענת טלפונים ומקום לשטיפת הכלים .סטנדרטי
אך מקום חביב להעביר את הלילה לפני התחלת הטרק.
לה קונטמין – camping pontet
האתר הזה נמצא כ 40דקות אחרי לה קונטמין .אי אפשר לפספס אותו בגלל השילוט .האתר עולה 10
יורו והוא מציע מקלחת ,שירותים ,בר ,ויי פיי עולה יורו נוסף והוא לא מגיע ב 100%למקום בו אפשר
להקים אוהלים ,אם רכשתם ויי פיי תנסו למקום את האוהל כמה שיותר קרוב לבית הגדול בכניסה.
Refuge de la balme
ממש לפני ההגעה לרפיוג' תראו משמאלכם שירותים ציבוריים וברז מים מעץ ליד .מימנכם נמצא
הקאמפ סייט .בערך הליכה של שעה וחצי – שעתיים מלה קונטמין ככה שאני לא עצררתי שם .בכל
מקרה אם בא לכם להמשיך קצת את היום ולעבור את לה קונטמין בשעתיים תוכלו להקים פה אוהל,
מאמין שבתשלום.
Refuge dw la croix du bonhomme
גם אני ויתרתי על הלינה כאן לכן לא אוכל להרחיב על מחיר .מאמין שזה בסביבות ה 10יורו ואפשר
להשתמש במקלחות/שירותים של הבקתה.
לה שפיו – les chapieux
אני ויתרתי על הקטע בין בונהום ללה שפיו ועליתי דרך הוריאנט הגבוה .ממליץ לעשות כמוני ,עליה
של חצי שעה וירידה של שעה וקצת עד לה ויל דה גלסיאר ושווה כל טיפת מאמץ .אם אינני טועה קול

דה פורס הינה הנקודה הגבוה במסלול אם בוחרים בוריאנט ושילוב השלג ושלל צבעי האדמה שווים
את המאמץ ,מה שגם נראה לי שזה אפילו מקצר את הדרך .בכל מקרה אם התעקשתם להגיע לכאן
הבנתי שהאתר קמפינג קרוב לטוריסט אינפורמיישן והוא בחינם .יש מסעדה קטנה וחנות שמוכרת
גבינת עזים.
טיפ לדרך – ב  las ville des glacierיש מקום לקנות גבינה מדהימה וזולה.
Refuge des Mottets
לא כדאי לכם לפספס את הקאמפינג כאן .ממש לפני הבקתה והשלט שכתוב לא לעשות קמפינג קרוב
לבקתה אתם תגיעו למבנה נטוש לצד הדרך וישר אחריו יש נהר עם מים נהדרים .ממליץ בחום לעצור
כאן ללילה ,הנוף לכיוון הגלסייר פשוט מרהיב ,יש מקור מים צמוד ,ואם תרצו להתפנק אפשר ללכת
לקנות סנדוויצים בבקתה.
כביכול זה ווילד קמפינג אבל מלא אנשים עוצרים שם וזה מרגיש כמו קאמפ סייט .כמובן שהמקום
בחינם.
קורמיור – camping la sorgente
האתר נמצא ב  val venyמשמע שהוא בוריאנט מהמסלול הרגיל .כאן יש כמה אופציות כאשר צריך
להחליט ב  cab. Du combalמשם אפשר לחתוך ל  la visailleולתפוס/אוטובוס ללכת לקאמפ סייט.
אופציה שאני ממש לא ממליץ כי הדרך עד לקורמיור מקאב דו קומבל היא בין היפות במסלול כולו.
אופציה שניה היא לחתוך ב  rif. Maison vieilleולוותר על הירידה הנוראית לקורמיור ועדיין להתענג
מיופי של המסלול ,אופציה נוספת היא להגיע לקורמיור ברגל/רכבל ומשם לקחת אוטובוס לקאפ סייט
(אוטובוס אחרון בשעה  19:15נראה לי) והאופציה האחרונה היא ווילד קמפינג.
דגש :עד לה פול אין באמת קאמפ סייטס על המסלול (יש בval ferretג) אך זו סטייה .לכל מי שלא
רוצה ללכת עד שוויץ או לעשות ווילד קמפינג ב ( val ferretנראה לי אחלה מקום לעשות ,קצת לפני
בקתת הלנה) יש אפשרות להתקדם באוטובוס ממש קרוב להלנה .שוב נורא לא ממליץ על זה בגלל
שהחלק הזה במסלול לא שווה דילוג ,איטליה פשוט מדהימה ביופיה ואני התחברתי לצד הזה
במסלול.
*בשוויץ משתמשים במטבע אשר נקרא פרנק שוויצרי ,הוא כמעט בערך שוויו של היורו  1/1.1לטובת
היורו אך הרבה מקומות מנצלים את העובדה שלאנשים לא יהיה סוויס פרנק עליהם ויגבו מכם יורו
כשווה ערך לפרנק.
לה פואל – le peule
"עיירה"  ,בעצם בית של משפחה אחת אשר מציעה תמורת  15סוויס פרנק לישון ביורט (אוהל ענק
ומחומם) או להקים את האוהל בשטח החווה .בנוסף תוכלו להשתמש בשירותי המקום הכוללים בר,
מסעדה ,מקלחות ,שירותים ושקעי חשמל.
לה פולי – la fouly
קאמפסייט מצוין אך אני לא נשארתי בו מכיוון שזה היה מוקדם מדי ביום בישבילי .ככה שהמחיר אני
לא סגור עליו אבל נראה לי שזה סביבות  12סוויס פרנק ,נמצא  5דקות ממרכז העיירה שיש בה
סופר ,בתי קפה ,מסעדות כספומט וכו' .הקאמפ סייט מציע מקלחות ,שירותים ,מקום נחמד לבישול
האוכל ומבנה להגנה מפני גשם (כל מידע זה נלקח מהאינטרנט מבלוג באנגלית ככה שאיני יכול
להתחייב לשירותי המקום כפי שציינתי).
שאמפה – Champex
ישנו קאמפ סייט אחרי שעוברים את העיירה והאגם מצד ימין של השביל .אי אפשר לפספס .המקום
עולה  15סוויס פרנק והוא מציע מקלחות ,שירותים ,מקום מוגן מרוח לבשל אוכל ,שקעים לטעינה
ומקרר עם בירות ושתיה קלה .מקום נחמד אך אם אתם מחליטים לעשות למחרת את הוריאנט
הגבוה והקשה ממליץ להמשיך לבקתה  Relais d'Arpetteבה אפשר לעשות קמפינג .אני לצערי
טעיתי ועשיתי קאמפינג בשאמפה.

Relais d'Arpette
כחצי שעה בכיוון הוריאנט (לא מהקטעים שמסומנים הכי טוב במסלול אך עדיין לא כזה מסובך אם
בידך מפה) מגיעים לבקתה הזאת שמציעה אפשרות לעשות קמפינג במדשאה הענקית שלה.
ממוקמת היטב באיזור יפהפה ,נראה לי שהמחיר  13.5סוויס פרנק (לא יכול להתחייב על זה מכיוון
שלא שהיתי שם) כמובן שהם יתנו להשתמש בשירותי ומקלחות הבקתה והם כמובן ומציעים בר /
מסעדה אך בטח במחיר מופקע .בנוסף חוסך כ 200מטר של עלייה ליום למחרת.
קול דה פורקלז – col de la forclaz
המקום עולה  12סוויס פרנק והוא מציע מקלחת ושירותים .בנוסף יש מסעדה קרובה וחנות שמוכרת
שוקולדים .גם כאן לא שהיתי ומסתמך על מידע מאנשים שפגשתי על המסלול (תודה לעומר) .אם
אתם עושים את הוריאנט ולא לחוץ לכם מקלחת ממליץ לעשות קמפינג במקום הבא.
לה פטי – La peuty
במידה ועשיתם את הוריאנט ישנה דרך קיצור ללה פטי שאינה עוברת בקול דה לה פורקלז וטריאנט
ובעצם הופכת את לה פטי לקרובה יותר מאשר שני המקומות הנ"ל .אחרי המסעדה challet de
 glacierפינים שמאלה ,חוצים את הנהר על גשר עץ וישר פונים ימינה .מגיעים לדרך סלולה ויורדים
לאט לאט ללה פטי.
כאשר תגיעו לעיירה הדבר הראשון שתראו הוא משולש דשא שלידו יש שירותים ציבוריים ומבנה מעץ
עם כמה שולחנות .זה הקאמפ סייט .המקום החביב הזה עולה  4סוויס פרנק והוא מציע שירותים
מקום נחמד לבשל ,ברז שטיפה לכלים ושמעתי שאפשר להתקלח במקום ליד תמורת  3סוויס פרנק
אך זה לא בטוח בכלל .תקימו את האוהל וכבר מישהו יבוא ויגבה מכם את הכסף ויתן לך משהו
לקשור על האוהל.
טרה לה שאמפ – Auberge la Boerne
זוהי בקתה שמציעה לישון במדשאה שלה תמורת  8יורו .תוכלו להשתמש בשירותים ובמקלחת של
הבקתה וגם בשקעים להטענת הטלפונים.
ליד יש את הקאמפ סייט  les frasserandsששווה בדיקה(מרוחק כ 200מטר מהבקתה) ובנוסף
אפשר לעשות קמפינג ב  Argentiereבמקום שנקרא  campind du glacierהמקום מרוחק כחצי שעה
מטרה לה שאמפ ותוכל לקבל בערך את אותם תנאים חוץ מזה שש סופר מארקט בארג'נטייר.
מה שאני עשיתי זה שהשארתי את הציוד בבקתה הלכתי עם עוד אנשים שטיילתי איתם לסופר
בארג'נטייר כי הייתי צריך להצטייד בעוד אוכל וחזרנו עם שקיות לשם .פלוס מינוס חצי שעה לכיוון.
Refuge de bel lachat
נמצא על הרכס מעל שאמוני .לא הגעתי לכאן בגלל שחתכתי ב  refuge deLa flegereברגל לשאמוני.
במפה ראיתי שאפשר לעשות שם קמפינג לכן מי שמעוניין יצטרך להתקשר למקום בכדי לברר
בודאות.
שאמוני – chamonix
הקמפינג נמצא יחסית במרכז העיר .עולה כ 12יורו והוא מציע מקלחות ושירותים ,לא תצטרכו יותר
זה מכיוון שאתם נמצאים בשאמוני( .שוב תצטרכו להודות לעומר שחם על המידע שסיפק)
מקווה שהצלחתי לעזור כמה שיותר ולספק את המידע הרלוונטי .אם לא הבנתם משהו בכיף תשלחו
הודעה ואשמח לענות על מה שאדע.
טיפ אחרון הוא שתנצלו את זה שאתם עושים קמפינג לגמישות וספונטניות .בגלל זה אתם עושים
קמפינג ולא לנים בבקתות בישביל הרגעים בו תלכו בדרך ותמצאו מקום מדהים לעשות ווילד קמפינג
או שתראו שהקצב הליכה שלכם איטי/מהיר ואפשר לשנות את התכנית בשניה .בדיעבד הייתי עושה
קצת יותר ווילד קמפינג.
בעיקר פשוט תהנו ,טרק מדהים ויצא לי לטייל ולהתחבר עם אנשים מכל העולם!

