
 

En vit jul i Alpernas Rom 

I ett av Europas bästa skidområden, där snön är garanterad, hålls det årliga julfirandet bland vackra 

monument och ruiner från  romerska tider. 

 

 

 

 

Aosta, huvudstaden i Valle d'Aosta, har fått sitt smeknamn Alpernas Rom av en anledning. Sedan det 

romerska rikets storhet har Aosta varit en betydande handelsstad på en av de största sträckorna genom det 

bergiga Europa.  

Det finns fortfarande många rester som vittnar om romarnas närvaro här, och när julen närmar sig, 

omvandlas Aosta återigen till en handelsplats. 

Från slutet av november och till januari förvandlar "Marché Vert Noël" en liten del av staden - den 

romerska teatern - till en liten alpin by.  

Här hittar man läckra lokala specialiteter, olika viner, hantverk, kläder, möbler, antikviteter, traditionella 

föremål, presenter och små, billiga lyxartiklar som får besökaren i perfekt julstämning. 

Tusen år gammal historia  

Om man av någon anledning inte hittar det man söker i den alpina byn, kan man hitta lösningen på på en 

annan av Aostas julmarknader på Piazza Chanoux, nära den imponerande romerska porten Porta Prettoria 

från 2000-talet före Kristus.  

Här, bara ett stenkast från det gamla romerska forumet Cryptoporticus, finns det bland annat många 

möjligheter att köpa målningar och gamla tryck, mynt, broderier, torkade blomsterarrangemang, handgjord 

tvål, olika typer av découpage samt kreativa konstverk.  

Det bästa av två matvärldar 

 Aosta ligger 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. Om 

man drömmer om en vit jul med möjlighet att kombinera julklappshopping med skidåkning, finns det 

knappast något bättre alternativ. Kulturen består av en fin blandning mellan italiensk och fransk kultur 

vilket också har influerat gastronomin. Förutom specialaffärer som säljer lokala delikatesser finns det flera 

utmärkta restauranger i Aosta som serverar det bästa av vad de två länderna har att erbjuda. 

 



 För mer information om Aostadalen, vänligen kontakta: 

 Target Tourism, Press Office 

 Pia Klitten Sørensen 

 E-post: pia@target-tourism.dk  

Telefon: 2452 1025  

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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