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I Aostadalen løber man ikke tør for kilometer at boltre sig på 

 

Med 800 km løjper og 23 skiressorts er der uanede muligheder for alpine entusiaster, men her er også 

fantastisk terræn for velyndere af langrend og andre vintersportsdiscipliner. Gider man slet ikke det der 

med aktiv ferie, kan man også bare nyde det smukke landskab og de flotte gamle byer.  

 

 

 

 

Vinteren står for døren og skisportssæsonen så småt ved at gå i gang. I Aostadalen, mellem de store bjerge 

Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa og nationalparken Gran Paradiso er skiløb altid noget helt særligt.  

For alpine skiløbere er der ikke mindre end 23 skisportssteder, 800 km løjper og 10 fremragende 

snowboard pister, hvor man kan prøve sine freestyle talenter af. Her er også talrige muligheder for off 

piste, og for de mest inkarnerede og rutinerede skisportsentusiaster, er der i Aostadalen – og som det 

eneste sted i Italien - mulighed for at prøve kræfter med heliskiing.  

Med helikopter kommer man op til de ellers uberørte bjergsider, hvor menuen står på puddersne, sjælden 

skønhed, adrenalinsus og mindeværdige øjeblikke.  

I et mere adstadigt tempo kan man nyde naturen på langrend. Området har flere hundrede kilometers 

langrendsspor af varierende sværhedsgrad.  

 

 

 

 

 

 

Familiefavoritterne 

En af Aostadalens store skiferie favoritter er Courmayeur, der ligger smukt for foden af Mont Blanc, ligesom 

Breuil-Cervinia mellem Italien og Schweiz, La Thuile mellem Italien og Frankrig samt Monterosa Ski, der 

strækker sig gennem tre italienske dale for foden af Monte Rosa er populære mål.  

Det samme gælder Pila der har varierede og velpræparerede løjper og lægivende skove. 

Også byer som Torgnon, Champorcher, Crévacol og andre mindre skisportssteder er ideelle skisportssteder 

hvad enten man rejser med venner eller familie. 
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Rejser man med mindre børn er skisportssteder som Chamois, Cogne og Rhêmes-Notre-Dame ideelle. Her, 

omgivet af bjergtinderne, er der rig lejlighed til at bo på bæredygtige ressorts, som er egnede til de yngste 

familiemedlemmer.  

Små landsbyer som Antagnod, Brusson og Gressoney-Saint-Jean har typisk bjergarkitektur, og med 

underholdning og faciliteter der tilgodeser både store og små, er rammerne på plads til en god familieferie.  

Det samme gælder i Col de Joux, La Magdeleine, Ollomont og Valgrisenche, små skisportssteder der egner 

sig perfekt til en ferie med meget små børn.  

Flere af disse steder tilbyder også snow-fun-parks, hvor selv de mindste alpinister kan få en blød start og en 

god oplevelse med livet som skiløber. http://www.lovevda.it/en/sport  

Hvid wellnessferie 

Vinterferie i bjergene handler ikke nødvendigvis kun om at forcere løjperne. Det handler også om at lade 

batterierne op og slappe af i smukke omgivelser, om at have tid med hinanden og spise godt. Alle disse 

forudsætninger er til stede i Aostadalen, hvor fransk og italiensk kultur mødes.  

Vil man have ekstra selvforkælelse, kan man benytte sig af områdets mange spa- og wellness faciliteter.  

Flere spa- og kurbade tilbyder afslapning i smukke miljøer med boblebade, sensoriske brusere, finske 

badstuer, tyrkiske hamam og meget andet.  

Der er også rig lejlighed til at få massage og skønhedsbehandlinger på steder som Pré-Saint-Didier Spa, 

Saint-Vincent Spa, Valle d'Aosta Wellness og Monterosa Terme.  

Mod tinderne til vinter 

Denne vinter er Aostadalen vært for Snowboard Cross World Cup i Breuil-Cervinia på den italienske side af 

Matterhorn. Her vil man kunne opleve nogle af de allerbedste atleter inden for disciplinen dyste om 

medaljer. Der er indledende løb den 20. december og finaler dagen efter.  

Også på andre måder er der mulighed for at nå tinderne fra Aostadalen. Europas højeste bjerge er inden for 

række vidde med svævebaner. Det er en stor oplevelse hele året rundt.  

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Aosta-dalen, så kontakt venligst: 

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, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3270 km2 den mindste region i Italien. De ca. 128.000 

indbyggere har til gengæld mange højdemeter at boltre sig på. En tredjedel af områdets samlede areal ligger nemlig i 

over 2600 meters højde. 

http://www.lovevda.it/en/sport
mailto:pia@target-tourism.dk
http://www.target-tourism.dk/
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Dalen er formet af gletsjere og omgivet af bjerge: Et smukt område som taget ud af en billedbog, spektakulært 

placeret midt mellem Europas højeste tinder med Mont Blanc på grænsen til Frankrig til den ene side og Matterhorn 

og Monte Rosa på kanten til Schweiz til den anden. Det er også her, at man finder den vilde og upolerede nationalpark 

Gran Paradiso 

Også kulturelt befinder man sig i et fint spændingsfelt mellem italiensk og fransk. Med en udsøgt gastronomi, et 

arkitektonisk charmerende og pittoresk alpelandskab samt et stort udbud af sportsmuligheder trækker området folk til 

fra hele verden. 

Som region byder Aosta-dalen ikke kun på fordelagtige betingelser for bjergbestigere, vandrefolk og skiløbere. Det er 

også et oplagt rejsemål for folk, der ønsker en mere magelig ferie i smukke omgivelser. http://www.lovevda.it/en 

http://www.lovevda.it/en

