
  

En annan skidsäsong ligger precis utanför Aosta 

 

Med mer än 350 kilometer pister finns det alpina upplevelser av alla svårigheter i Valle d'Aosta, där miljö 

och säkerhet också står på dagordningen. 

  

Mycket har förändrats under denna koronatid, men lyckligtvis är något också som det brukade vara. 

Högsäsongen är till exempel precis runt hörnet i Aostadalen. 

Med sina berömda alpina orter, inklusive de internationellt kända skidområdena Breuil-Cervinia, 

Valtournenche / Zermatt och La Thuile / La Rosière (i Frankrike), förbereder regionen nordvästra Italien sig 

för att öppna en vinter full av starka sport- och naturupplevelser. bland de högsta bergstopparna i Europa. 

Breuil-Cervinia blev redan känt som ett vintersportmål på 1700-talet, när vågiga bergsklättrare kom till 

området för att klättra upp på Matterhorn. Sedan dess har området utvecklats avsevärt, och tillsammans 

med sina grannar Valtournenche och Zermatt har Breuil-Cervinia idag över 350 kilometer backar, vilket gör 

det till ett av de största skidområdena i Alperna. 

Hela Valle d'Aosta har blivit synonymt med vintersportaktiviteter av nästan alla slag, inklusive utförsåkning, 

snowboard, heli-skidåkning och mycket mer. 

Här är det möjligt att åka skidor en hel dag utan att passera samma plats två gånger. Lutningarna är olika och 

har mycket varierande svårigheter. 

Miljö och säkerhet på dagordningen 

Valle d'Aosta är också känt för att sätta klimat och miljö högt på dagordningen. 

Under de senaste åren har nya hållbara initiativ skapats i förhållande till 

skidanläggningar och infrastruktur. 

All energi måste i framtiden vara återvinningsbar och i synnerhet vattenkraft 

kommer att användas. Stora summor har investerats i att ersätta gamla snökanoner 

med mer miljövänliga och ackumuleringsbassänger i höjderna hjälper till att samla 

upp vatten och optimera vattenförbrukningen. Vattnet från den artificiellt anlagda 

sjön Alpe Forca, som ligger på 2313 meters höjd, ensam kan driva mer än 100 

snökanoner till backarna mellan Colle Sarezza och Colle Bettaforca. 



På flera ställen har sedan förra vintern också investerats i att skapa bättre och säkrare förhållanden för 

skidåkare, inklusive planering och utvidgning av stigar och implementering av lekutrustning för de små. 

En lång säsong framåt 

I koronaens kölvatten kan skidsäsongen vara lite annorlunda i år, men det finns 

fortfarande men det finns gott om tid och möjlighet att njuta av den. 

Breuil-Cervinias vintersäsong sträcker sig från 24 oktober till 2 maj, medan 

skidområdet La Thuile är öppet från 28 november till 11 april. 

Även om du inte är en stor skidfan är vintern en vacker tid att besöka området och 

dess städer. Det finns många möjligheter till vandring, och du kan skryta med en 

stark gastronomisk tradition, precis som kulturarvet från romartiden bidrar till att 

göra Aostadalen till en mycket intressant bekantskap. 

 

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 
 

 
  

 

 

The P❄rtal of Skiing in Aosta Valley 
 
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  

http://www.target-tourism.dk/
http://www.skilife.ski/
http://www.lovevda.it/en
https://www.facebook.com/visitdaosta
https://twitter.com/valle_daosta
https://ro.pinterest.com/lovevda/
https://www.youtube.com/user/lovevda

