
 

En anderledes skisæson står for døren i Aosta 

 

Med mere end 350 kilometer pister er der alpine oplevelser af enhver sværhedsgrad i Valle d’Aosta, hvor 

miljø og sikkerhed også er på dagsordenen.  

   

Meget er forandret i denne coronatid, men noget er heldigvis også som det plejer.  

Højsæsonen er for eksempel lige rundt om hjørnet i Aostadalen.  

Med sine berømte alpine feriesteder, herunder de international berømmede skiområder Breuil-Cervinia, 

Valtournenche / Zermatt og La Thuile / La Rosière (i Frankrig), forbereder regionen i det nordvestlige Italien 

sig på at kunne åbne for en vinter fyldt med stærke sports- og naturoplevelser blandt de højeste bjergtinder 

i Europa. 

Breuil-Cervinia blev allerede kendt som vintersportsdestination i 1700-tallet, hvor vovelystne bjergbestigere 

kom til området for at bestige Matterhorn. Siden er området blevet udviklet betydeligt, og sammen med sine 

naboer Valtournenche og Zermatt har Breuil-Cervinia i dag over 350 kilometer pister, hvilket gør det til et af 

de største skiområder i Alperne.  

Hele Valle d’Aosta blevet synonym med vintersportsaktiviteter af næsten enhver art, herunder alpint skiløb, 

snowboarding, heliskiløb og meget andet.  

Her er der mulighed for at stå ski en hel dag uden at passere det samme sted to gange. Pisterne er 

forskelligartede og af meget varierende sværhedsgrad.  

Miljø og sikkerhed på dagsordenen 

Valle d’Aosta er også kendt for at sætte klima og miljø højt på dagsordenen. De 
senere år har man skabt nye bæredygtige tiltag i forhold til skisportsfaciliteter og 
infrastruktur.  
Al energi skal fremover være genanvendelig og man vil især gøre brug af vandkraft. 
Der er investeret store summer i at skifte gamle snekanoner ud med mere 
miljøvenlige og akkumuleringsbassiner i højderne er med til at opsamle vand og 
optimere vandforbruget. Vandet fra den kunstigt anlagte sø Alpe Forca, der ligger 
i 2.313 meters højde kan alene betjene mere end 100 snekanoner til skråningerne 
mellem Colle Sarezza og Colle Bettaforca.  



Flere steder er der siden sidste vinter også blevet investeret i at skabe bedre og mere sikre forhold for 
skiløberne med bl.a. nivellering og udvidelse af løjper og implementering af legepladsudstyr for de mindste. 

En lang sæson forude 

I coronaens kølvand vil skisæsonen muligvis blive lidt anderledes i år, men der er 
under alle omstændigheder god lang tid til at nyde den. 

Breuil-Cervinias vintersæson løber fra 24. oktober helt frem til 2. maj, mens 
skisportsområdet La Thuile har åbent fra 28. november til 11. april.  

Selv hvis man ikke er den store skisportsfan er vinteren et smukt tidspunkt at besøge 
området og dets byer på. Der er rig mulighed for at vandre, og så kan man bryste sig 
af en stærk gastronomisk tradition ligeosm kulturarv fra romertiden er med til at 
gøre Aosta-dalen til et særdeles interessant bekendtskab.   

 

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Aosta-dalen, så kontakt venligst: 

 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen 

E-mail: pia@target-tourism.dk  

Telefon: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk  

 

  
  
 

 

 

Om Valle d’Aosta 

Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3270 km2 den mindste region i Italien. De ca. 128.000 indbyggere 

har til gengæld mange højdemeter at boltre sig på. En tredjedel af områdets samlede areal ligger nemlig i over 2600 

meters højde. Dalen er formet af gletsjere og omgivet af bjerge: Et smukt område som taget ud af en billedbog, 

spektakulært placeret midt mellem Europas højeste tinder med Mont Blanc på grænsen til Frankrig til den ene side og 

Matterhorn og Monte Rosa på kanten til Schweiz til den anden. Det er også her, at man finder den vilde og upolerede 

nationalpark Gran Paradiso. Også kulturelt befinder man sig i et fint spændingsfelt mellem italiensk og fransk. Med en 

udsøgt gastronomi, et arkitektonisk charmerende og pittoresk alpelandskab samt et stort udbud af sportsmuligheder 

trækker området folk til fra hele verden. Som region byder Aosta-dalen ikke kun på fordelagtige betingelser for 

bjergbestigere, vandrefolk og skiløbere. Det er også et oplagt rejsemål for folk, der ønsker en mere magelig ferie i smukke 

omgivelser. http://www.lovevda.it/en 
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