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Enastående skidtävlingar och livfulla karnevaler i Alperna, Rom 

Italiens minsta region Aostadalen är mest känd för sin fantastiska skidåkning. Med sina över 20 

skidområden och aktiviteter för hela familjen är det ett perfekt resmål under vinterhalvåret. I februari 

och mars hålls även flera stora sportevenemang som skid-VM i slalom, Super-G och längdskidåkning. 

     

Internationella atleter kommer under skid-VM att tävla i slalom och Super G. Tävlingarna hålls i den 

välkända pisten Franco Berthod i byn La Thuile. Denna pist anses som en av de mest intressanta i världen 

med sin branta lutning och sina skarpa svängar. Några veckor efter tävlingarna i La Thuile kommer även VM 

i längdskidåkning att utspela sig i byn Cogne den 5 - 14 mars.  

Karnevalsäsong för stora och små 

Förutom vintersporter och tävlingar i skid-VM så är vintersäsongen i Aostadalen starkt förknippad med 

karnevaler. Detta är en tid då praktiskt taget alla invånare i området engagerar sig i festligheterna. 

Courmayeur är ett exempel på en karneval som utspelar sig i slutet av februari som hyllar naturens 

bördighet. Detta inkluderar den traditionella och fascinerande dansen badoche som har sina rötter i gamla 

riter. 

En annan traditionell karneval i Aostadalen utspelar sig i orten Nus. Den har i över 60 år utspelat sig exakt 

tre dagar före Askonsdagen. Denna dag markerar början på den kristna fastan som främst firas av katoliker. 

Karnevalen hämtar inspiration från baronernas historiska händelser från 1300-talet i Nus.  

I Saint-Vincent finns karnevalen The Children’s Carnival. Denna lockar särskilt den yngre generationen 

eftersom grundskolelever under 11 dagar är ansvariga för bestämmelser. Under denna period finns det 

bland annat så kallade ”småpoliser”, som har rätt att utfärda (eller be om) böter från de vuxna. Men oroa 

er inte – alla pengar de får in doneras till välgörenhet.   
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Under den livfulla karnevalsperioden är inte ens backarna skyddade. Under karnevalen Bianco di Pila så 

tävlar besökare i traditionella utstyrslar i skidbackarna. 

 

Du kan läsa mer om de olika karnevalerna på loveda.it  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

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, Aostadalen, är med sin area på omkring 3270 km2 den minsta regionen i Italien. En tredjedel 

av områdets yta är lokaliserad 2600 meter över havsnivån. Dalen har formats av glaciärer och omgiven av 

bergstoppar: Ett vackert område, spektakulärt beläget mitt i Europas högsta toppar. Med Mont Blanc på 

gränsen till Frankrike på ena sidan och Matterhorn och Monte Rosa i utkanten av Schweiz på andra sidan. 

Det är också här man hittar den orörda och vilda nationalparken Gran Paradiso. Kulturellt sätt finns det en 

spännande spänning mellan det italienska och franska. Med sin utsökta gastronomi och det breda utbudet 

av idrottsmöjligheter tillsammans med det arkitektoniska, charmiga och pittoreska alpina landskapet lockas 

människor från hela världen till Aostadalen. Aostaregionen erbjuder inte bara gynnsamma förhållande för 

de aktiva – bergsbestigare, vandrare och skidåkare, det är också en självklar destination för de som vill 

njuta av sin semester i vackra omgivningar. Läs mer här: http://www.lovevda.it/en 
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