
 

Aostadalen - ett av Italiens vackraste naturområde i Coronatider  

 
En tydlig trend har kunnat identifieras de senaste åren – människor söker sig mer och mer till 

naturupplevelser på semestern. Inte minst under pandemin när intresset för naturen har blivit 

större och större. Aostadalen är en säker och vacker fristad i denna oroliga tid med 

naturupplevelser för alla. 

Aostadalen, är en plats som är spektakulärt belägen mitt bland Europas högsta berg – Mont Blanc vid 

gränsen till Frankrike och Matterhorn och Monte Rosa vid gränsen till Schweiz. Länge har dalen 

lockat skidåkare men här finns även naturupplevelser för andra delar av året.  Aostadalen erbjuder 

extrema maratonlopp, spännande klättringsmöjligheter och avkopplande promenader i bergiga 

omgivningar. 

 

Extremtävlingar i Gran Paradiso 

En av Aostadalens många höjdpunkter är den vilda och oslipade nationalparken Gran Paradiso, som 

varje år utgör ramen för några av Italiens mest adrenalinfyllda sportevenemang. Alldeles nyligen 

arrangerades mountainbike-tävlingen Gran Paradiso Bike, en 43 kilometer lång bana där man 

behöver tackla en höjdskillnad på inte mindre än 1400 meter.  

 

 



En annan höjdpunkt är Tor des Géants, ett mycket krävande maratonlopp som anses vara det 

tuffaste i världen. Loppet startar och avslutas på fransk-klingande Courmayeur och den stora 

utmaningen är att fullfölja totalt 330 kilometer, vilket motsvarar ungefär åtta vanliga maratonlopp. 

Detta skall genomföras på mindre än 150 timmar eller lite mindre än en vecka! 

 

Klätterväggar och vandring för de flesta 

Aostadalen är också platsen där du finner några av de bästa klättringsanläggningarna i Europa. I 

närheten av byn Arnad, hittar du den attraktiva klättermuren i Corma di Machaby stigandes mot 

himlen. Även Paretone och Pilastro Lomasti är populära platser för de klättringsintresserade, som 

båda ger en vacker utsikt över dalen.  

De största topparna i Gran Paradiso är högre än 4000 meter och terrängen erbjuder fantastiska 

upplevelser – även om du vill uppleva allt i en långsammare takt. Därför är bergsområdet också ett 

självklart val om du vill ha frisk luft och avkoppling med familjen på en vandring i höjderna.  

Alpint och längdskidåkning 

Snart har vi vinter- och skidsäsongen framför oss. Med skidbackar på totalt 800 kilometer och med 23 

skidorter finns det otänkbara möjligheter för alpinentusiaster, men också fantastisk terräng för de 

som gillar längdskidåkning och andra discipliner inom vintersporten.  

Är du inte ett fan av en aktiva semestrar kan du istället njuta av det vackra landskapet och de vackra 

gamla städerna där det finns spännande arkitektur och kulturella spår från romartiden att uppleva.  

 

För mer information on Aostadalen, 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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