
 

Våren och sommarens höjdpunkter finns i Aostadalen: Här måste man 

spendera minst 67 timmar på ett maratonlopp  

Aostadalen är platsen där ett av världens mest vilda och extrema maraton tar plats. I maj kommer 
även världens bästa cyklister passera Giro d’Italia.  
 

 

Aostadalen, Valle d'Aosta, ligger spektakulärt mellan två av Europas högsta bergskedjor. Med Mont 
Blanc som gränsar till Frankrike på ena sidan, och med Matterhorn och Monte Rosa som gränsar till 
Schweiz på andra.  

En av områdets många höjdpunkter är den vilda och orörda nationalparken med det lovande namnet 
Gran Paradiso. Där finns det möjlighet att göra minnesvärda vandringar bland alpgetter och 
kungsörnar. Det finns också mycket annat att se i Gran Paradiso, där de högsta topparna når en höjd 
över 4000 meter. I sommar kan du till exempel delta i Italiens mest spektakulära sportevent.  

Den nionde juni är det dags för den 19: onde upplagan av det storslagna GranParadisoBike. Cykelturen 
är 43 km lång, vilket kanske kan låta lite, men under tävlingen möter du en höjdskillnad på inte mindre 
än 1400 meter. Klättringarna är därför mycket tuff för samtliga deltagare.  

Något annat som är ansträngande och fascinerande är maratonloppet Tor des Géants, ett maraton 
som anses vara ett av världens svåraste. Loppet startar och avslutas i Courmayeur och utmaningen är 
att ta sig igenom 330 km. Ett avstånd som motsvarar cirka åtta vanliga maraton - på mindre än 150 
timmar, eller lite mindre än en vecka. De bästa tävlande behöver självklart inte hela den tiden. 
Rekordet sattes förra året när den 44-åriga spanska Javier Dominguez Ledo, som tävlat i Ironman, 
korsade mållinjen efter bara 67 timmar och 52 minuter. Förra året var även Franco Collé’s vinnartid 
74 timmar, medans Silvia Trigueros-Garrote var den bästa tävlande kvinnan med en tid på 87 timmar 
och 50 minuter.  

Världens bästa cyklister besöker byn 

Redan söndagen den 25 maj kommer Aostadalen anordna den 14: onde etappen av Giro d’Italia, en 
av världens största och mest prestigefyllda cykeltävlingar. Det kommer vara en dramatisk och 
nervkittlande etapp. Endast 131 km lång, men med en höjd på över 4000 meter över havet och en 
etapp som enligt arrangörerna endast har totalt 14 km platt väg. Resten av dagen går upp och 
ner. Courmayeur har endast besökts en gång tidigare av Giro, det var 1959 när den legendariska Charly 
Gaul segrade. 



Det finns även andra, mer bekväma sätt, att klättra på de grandiosa topparna än att delta i 
extremsporter. Man kan till exempel ta en resa upp med linbanan. Prova ingenjörskonstverket SkyWay 
Monte Bianco där man, flytande i glas och stål, kan få en komplett utsikt över bergstopparna. 

En helt ny linbana har också öppnat, färden tar dig över Trockener Steg (2939 meter) och upp till Klein 
Matterhorn (3883 meter) i Zermatt, Schweiz. Den kan ta 2000 passagerare i timmen och resan tar 
cirka nio minuter med en fallhöjd på 900 meter. Den nya linbanan har kostat runt 45 miljoner Euro 
och är ett resultat av ett samarbete mellan de italienska industrigiganterna Leitner Ropeways och 
Pininfarina från Turin, som också är kända för att designa bilar. Den nya linbanan kommer också att 
vara användbar för skidåkare som vill utmana backarna runt Rothorn, Gornergrat, Matterhorn Glacier 
Paradise, Breuil Cervinia och Valtournenche på gränsen mellan Schweiz och Italien.   

För mer information om Aostadalen, vänligen kontakta: 

Target Tourism, Press Office 
Pia Klitten Sørensen 
E-post: pia@target-tourism.dk 
Telefon: +45 24 52 10 25 
www.target-tourism.dk 

Om Valle d'Aosta 

Valle d'Aosta, Aostadalen, har en area på ca 3270 km2, och är den minsta regionen i Italien. En 
tredjedel av områdets totala area ligger 2600 meter över havet.Dalen är formad av glaciärer och 
omgiven av berg; ett vackert område, spektakulärt beläget mitt bland Europas högsta toppar med 
Mont Blanc som gränsar till Frankrike på ena sidan och Matterhorn och Monte Rosa som gränsar till 
Schweiz på den andra sidan. Det är också här du hittar den vilda och orörda nationalparken Gran 
Paradiso. Kulturen består av en fin blandning mellan italiensk och fransk kultur. Med en utsökt 
gastronomi, ett arkitektoniskt charmigt och pittoreskt alpint landskap och med ett brett utbud av 
sportaktiviteter, lockar området människor från hela världen.Som region erbjuder Aostadalen inte 
bara gynnsamma förutsättningar för bergsklättrare, vandrare och skidåkare. Det är också en idealisk 
destination för människor som vill ha en mer avslappnad, trivsam och trevlig semester med vackra 
omgivningar. http://www.lovevda.it/en   
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