
 

En annen skisesong er på dørstokken i Aosta 

 

Med mer enn 350 kilometer bakker er det alpine opplevelser av alle vanskeligheter i Valle d'Aosta, der 

miljø og sikkerhet også er på dagsorden. 

 

Mye har endret seg i denne koronatiden, men heldigvis er noe også som det pleide å være. 

Høysesongen er for eksempel rett rundt hjørnet i Aostadalen. 

Med sine berømte alpinanlegg, inkludert de internasjonalt berømte skiområdene Breuil-Cervinia, 

Valtournenche / Zermatt og La Thuile / La Rosière (i Frankrike), forbereder regionen Nordvest-Italia seg for å 

åpne for en vinter full av spennende sports- og naturopplevelser blant de høyeste fjelltoppene i Europa. 

Breuil-Cervinia ble allerede kjent som et vintersportmål på 1700-tallet, da dristige fjellklatrere kom til 

området for å bestige Matterhorn. 

Siden den gang har området utviklet seg betydelig, og sammen med naboene Valtournenche og Zermatt har 

Breuil-Cervinia i dag over 350 kilometer bakker, noe som gjør det til et av de største skiområdene i Alpene. 

Hele Valle d'Aosta har blitt synonymt med vintersportaktiviteter av nesten alle slag, inkludert slalåm, 

snowboard, heliski og mye mer. 

Her er det mulig å gå på ski en hel dag uten å passere samme sted to ganger. Løypene er varierte og har svært 

varierende vanskeligheter. 

Miljø og sikkerhet på dagsorden 

Valle d'Aosta er også kjent for å sette klima og miljø høyt på dagsordenen. De siste 

årene har det blitt opprettet nye bærekraftige tiltak i forhold til skianlegg og 

infrastruktur. 

All energi må fremover være resirkulerbar, og spesielt vannkraft vil bli brukt. Det er 

investert store summer i å erstatte gamle snøkanoner med mer miljøvennlige og 

akkumuleringsbassenger i høyden bidrar til å samle vann og optimalisere 

vannforbruket. 

Vannet fra den kunstig anlagte innsjøen Alpe Forca, som ligger i en høyde på 2.313 

meter, alene kan betjene mer enn 100 snøkanoner til bakkene mellom Colle Sarezza 

og Colle Bettaforca. 



Flere steder, siden i vinter, har det også blitt investert i å skape bedre og tryggere forhold for skiløpere, 

inkludert utjevning og utvidelse av stier og implementering av lekeplassutstyr for de minste. 

En lang sesong venter 

I kjølvannet av koronaen kan skisesongen være litt annerledes i år, men det er god 

tid og mulighet til å nyte den. 

Breuil-Cervinias vintersesong går fra 24. oktober til 2. mai, mens skiområdet La 

Thuile er åpent fra 28. november til 11. april.  

Selv om du ikke er en stor skifan, er vinteren en vakker tid å besøke området og 

byene. 

Det er gode muligheter for fotturer, og da kan du skryte av en sterk gastronomisk 

tradisjon, like kulturarv fra romertiden bidrar til å gjøre Aostadalen til et veldig 

interessant bekjentskap. 
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The P❄rtal of Skiing in Aosta Valley 

 
 
Om Valle d’Aosta  
Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3.270 km2 den minste regionen i Italia. De ca. 128.000 
innbyggerne har til gjengjeld mange høydemeter å boltre seg på. En tredjedel av områdets samlede areale 
ligger nemlig i over 2.600 meters høyde.  Dalen er formet av isbreer og omgitt av fjell: Et vakkert område som 
tatt ut av en billedbok, spektakulært plassert midt mellom Europas høyeste fjelltopper, med Mont Blanc på 
grensen til Frankrike på den ene siden og Matterhorn og Monte Rosa på grensen til Sveits på den andre. Det 
er også her at man finner den ville og upolerte nasjonalparken Gran Paradiso. Også kulturelt befinner man 
seg i et fint spenningsfelt mellom italiensk og fransk. Med en utsøkt gastronomi, et arkitektonisk sjarmerende 
og pittoresk alpelandskap, samt et stort tilbud av sportsmuligheter, tiltrekker området seg folk fra hele 
verden. Som region, byr Aosta-dalen ikke bare på fordelaktige betingelser for fjellklatrere, vandrere og 
skiløpere. Det er også et opplagt reisemål for folk som ønsker en mer makelig ferie i vakre omgivelser. 
http://www.lovevda.it/en 
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