
 

 

Fokus på hållbarhet på en av Europas viktigaste skidorter 

I Aostadalen har sommaruppehållet spenderats med att skapa nya och mer klimatvänliga initiativ, 

vad gäller både skidbackar och infrastruktur. Dessutom återvänder den internationella tävlingen 

Ski World Cup till La Thulie under säsongen.  

 

Att jobba för ett bättre klimat och en mer hållbar miljö står högst upp på de flesta agendor idag, även 

i de italienska skidorterna i Aostadalen. Här har sommaruppehållet ägnats åt att skapa nya, hållbara 

initiativ, för infrastrukturen och skidanläggningarna. Långsiktigt kommer all energi i Aostadalen att 

komma från förnybara energikällor, och framförallt kommer man lokalt att satsa på vattenkraft. De 

stora mängder vatten som tillkommer på hög höjd i dalen ska tas tillvara på, optimera 

vattenkonsumtionen och ta tillvara på vattnet som används till snökanonerna. Den artificiella floden 

Alpe Forca, som är anlagd på 2 131 meters höjd, kommer till exempel att användas till över 100 

snökanoner på sluttningarna mellan Colle Sarezza och Colle Bettaforca.  

 

Flera av resorterna i Aostadalen har också genomgått en förändring för att skapa bättre och mer 

säkra förhållanden för skidåkarna, bland annat genom att jämna ut- och bredda pisterna. I 

Courmayeur är flera olika underhållsarbeten på gång. Likaså i Mont Blanc området, där man 

investerat nästan 2,5 miljoner euro i att öka säkerheten och förbättra infrastrukturen för områdets 

linbana. Dessutom har 600 000 euro investerats i nya pistmaskiner och annan utrustning. 

 

Världens bästa skidåkning 

Även i Monterosaområdet har man förbättrat sin linbana, som går mellan Champoluc och Crest, och 

under den kommande säsongen kan du även se fram emot en ny snöpark i Gabietområdet i 

Gressoneydalen. I området finns det spännande aktiviteter för den lite mer erfarna och 

adrenalinsökande alpinisten – för såväl snowboard- som skidåkare. 

 

Är man inte lika adrenalinsökande finns det andra alternativ i både Pila och Monterosa – här har 

backarna optimerats för att passa gamla som unga, och Sant’Anna har visat sig vara den perfekta 

skidorten för familjer och de mindre erfarna. Området är spektakulärt, som en naturligt skapad 

terrass med en fantastisk utsikt över Monterosa där naturen lämnats i stort sett orörd.  

 

Säsongen börjar nu 

I Cervinia har skidsäsongen redan börjat, medan de andra områdena i Aostadalen öppnar den 30 

november. Det finns mycket under säsongen att se fram emot, för både amatörer och professionella 

skid- och snowboardåkare. Den nya säsongen markerar även återkomsten av Aostadalen som värd 



 

för den internationella Ski World Cup, där de bästa internationella alpinidrottarna tävlar i La Thulie 

för första gången sedan 2016 med tävlingar inom Super G och slalom i den kända Franco Berthod 

skidbacken. Tekniskt är Franco Berthod pisten, med sina branta lutningar och skarpa svängar, en av 

de mest intressanta backarna i världen.  

The P❄rtal of Skiing in Aosta Valley 

Se video här. 

 

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  

 

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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