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Monaco  
Chemin des Révoires 161 m n.p.m. 

 

Wakacje 2020 w tym momencie przekraczają półmetek. Po zdobyciu Mulhacena w Hiszpanii  

i Coma Pedrosa w Andorze czas przemieścić się do kolejnych państw. Rano 25 lipca 2020 roku 

opuszczamy Andorę i kierujemy się w stronę Włoch. Po drodze mamy zamiar odnaleźć 

najwyższy punkt Monaco. Trasa jaką mamy do przejechania jest dość długa i liczy sobie około 

710 km. Google pokazują, że czas jaki będzie nam potrzebny na przejazd będzie się wahał od  

7 do 9 godzin. Pomimo, że poruszamy się po autostradach, drogi słabo ubywa.  Po 18 tej 

wjeżdżamy do Monaco. Spore korki utrudniają sprawne poruszanie się po drodze. Nawigacja 

pokazuje, że zbliżamy się do celu. Staramy się znaleźć jakieś miejsce do zaparkowania 

samochodu. Mamy z tym problem, ponieważ parkingi są zajęte. Przejeżdżamy obok i po kilku 

kilometrach robimy nawrotkę. Nadal nic się nie zwolniło. Postanawiam skręcić w prawo w ulice 

o nawie takiej samej jak nazwa szczytu, czyli Chemin de Revoires. Może 200 metrów wyżej 

znajduję wolne pobocze. Parkujemy samochód na stronie francuskiej i kierujemy się w dół do 

Monaco. Na wprost widzę wejście do windy. 

 

 
 

Tu robimy pierwszą fotkę. Ponieważ w różnych źródłach przeczytałem, że szczyt znajduje się 

poniżej tego miejsca kieruję się w stronę pięknej willi, obok której znajduje się tabliczka  

z nazwa szczytu. Trudno powiedzieć czy jest to oznaczenie szczytu czy też czegoś innego. Nie 

ma oprócz nazwy nic innego więc można to miejsce uważać za szczyt. Tu kolejna fotka  

i wracamy do samochodu.  

43°44'04.5"N 7°24'45.0"E 
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Ponieważ nasza podróż w tym dniu nadal trwa, wsiadamy do samochodu i ruszamy dalej  

w kierunku Włoch. Zatrzymujemy się na nocleg na przydrożnym parkingu.  

44°56'04.9"N 8°53'06.6"E  POP po 235km, 2,39h jazdy  darmowy  oddalony od drogi. 

Po ciepłym darmowym prysznicu około 23.30 układamy się do snu w naszym „mini kamperze”. 

Zobacz film z wyprawy 

https://youtu.be/h8fIOa5tbrw

