TOUR RONDE
Face Norte
Dificuldade:
Comprimento:
Horário:
Aproximação:
Orientação:
Abertura:
Material:

D / 65º
400 m
3 / 4h para via
1:00 / 2:00h
Norte
Alexis Berthod e Grancesco Gonella em 23
Agosto 1886
Corda 60 metros, 5 expresses, entaladores
(friends até #2), 6/8 pitões de gelo, 2
piolets / pessoa, reuniões

[montanhaescalada.com]

Base da via:

45°50'47.6"N 6°54'32.4"E

A Tour Ronde é um excelente miradouro para todo o maciço do Monte Branco. Do seu cimo vemos desde Aresta da Brenva até
ao Monte Branco do Tacul passando por cimos como o Grand Capucin ou, no lado contrário, o Dent do Geant e a Aresta de
Rochefort seguido pelas Grandes Jorasses.
APROXIMAÇÃO
Para chegarmos a esta parede podemos sair do Refúgio des Cosmics, subindo de Chamonix pelo teleférico da Agulhe du Midi,
ou do Refúgio Torino, subindo de Courmayeur através do teleférico da Punta Helbronner. A melhor opção é a segunda pois a
aproximação é mais curta e com menos desnível, especialmente quando tivermos que regressar após a actividade. Saindo do
Torino teremos cerca de 1 hora através do Col des Flambeaux e do Glaciar Géant, enquanto do refúgio des Cosmiques será
cerca de 1h30.

VIA
A via é evidente e fácil de seguir. Depois de passarmos a rimaia seguimos em direcção às rochas da direita onde nos é possível
montar reunião (60m/50º). Entre esta a o início da zona onde estreita, e a parede fica mais vertical, é possível efectuar em
cordada em movimento durante cerca 120 metros (50º). Caso se opte por este método convém tomar a devidas precauções.
Apesar da via não ser demasiado complicada trata-se de um terreno bastante exposto. Se vamos avançados na época, e existe
muito gelo (como foi o nosso caso), é possível colocar algumas protecções na lateral direita.
Ao chegarmos ao estreitamento encontramos uma reunião equipada. Daqui são fazemos uns 3 lances de gelo (150m - 60/65º)
até alcançarmos a zona de neve acima do estreitamento.
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Aqui voltamos a poder realizar movimento em cordada caso existam condições para tal. Continuamos até chegar ao cimo de
uma pequena aresta que continua até à base do maciço de rocha do cume.
Deste local temos duas opções para chegar ao cimo. Uma é escalar directo pela rocha (30m/IVº). A outra, mais habitual, é
contornar a base pela esquerda até alcançar a via normal e subir por esta face até ao cume.
Para descer seguimos a via normal para sudeste até alcançar o colo Freshfield onde encontramos quatro rappeis que nos
permitem descer novamente para o Glaciar do Géant. Resta-nos fazer o caminho de volta ao Refúgio Torino.

