MONTE ROSA ITALIJA (PUNTA GNIFETTI 4554 mnm)
Člani PD Kočevje in članica iz PD Ribnica, smo se tokrat odpravili v Italijo na najbolj
mogočno pogorje Peninskih Alp Monte Roso. Cilj je bil osvojiti 4 najvišji vrh tega pogorja
4554 m visoko Punta Gniffeti (Signalkuppe), na katerem stoji najvišja koča v Evropi

Rifugio Capanna Regina Margherita. Koča je imenovana po italijanski kraljici, ki je bila
prisotna na otvoritvi davnega leta 1893. V koči se, poleg restavracije in ležišč za planince,
nahaja tudi fizikalno-meteorološki observatorij za regijo Piemont.
Punta Gnifetti in koča Regina Margherita

Na pot se nas je s kombijem odpravilo osem članov našega društva in Zdenka iz Ribnice.
Do vasice Alagna Val Sesia je pot trajala skoraj 9 ur nato smo se s sistemom žičnic
povzpeli na višino 3200 mnm in po uri in pol dosegli kočo Rifugio Gnifetti na višini 3647 m.

Tu smo imeli že rezervirano večerjo in spanje. Vremenske razmere so bile nekoliko
nestanovitne, tako da smo se še v koči pozanimali za vreme v naslednjih dneh. Ker je
bila napoved za naslednjo noč slaba (zapadlo naj bi okoli 75 cm snega) smo morali načrt
o dveh spanjih v koči spremeniti in naslednji dan doseči cilj in se tudi vrniti v dolino.
Vstajanje je bilo ob 4 uri in ob 5 h je skupina krenila na pot. Cela pot je potekala po
ledeniku Lys Orientale med ledeniškimi razpokami in pod mogočnimi 4 tisočaki Vincent
Piramide, Corno Nero, Ludvigshohe, Parrot vse do vrha Punta Gnifetti in same koče
Regina Margerita. Pot do koče je trajala okoli 6 ur, vreme pa se je cel čas spreminjalo; ko
je sijalo sonce je bilo vroče, vmes se je spustila megla, ki je otežila orientacijo, na
grebenu je začel pihati veter, in temperature so močno padle. Vmes pa je tudi snežilo,
tako da so se v eni uri zvrstilo vse možnosti vremena. Na vrhu in pri koči je bilo časa za
čaj in pa slikanje, nato pa takoj nazaj proti koči Gnifetti. Vreme je bilo zopet zelo
spremenljivo in po snegu in ledu čez in mimo ledeniških razpok približno 3 ure do vrnitve
v kočo.
Tu je bilo zopet časa le za kratek počitek in okrepčilno mineštro in nato po eni uri spust
do gondole. Vreme se je dokončno pokvarilo, začelo je kar močno snežiti in po skalnem
grebenu in čez ledenik Indren smo po eni uri dosegli prvo gondolo in se nato s sistemom
treh žičnic spustili v dolino. Tu smo se preoblekli in se okoli 6. ure zvečer odpravili na
pot. Zadnji od nas je bil doma okoli 2:30 ure, nato spanje in vrnitev kombija na lokacijo.
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