
I Aostadalen slipper man ikke 

opp for kilometre å boltre seg på 
 
 

 

Med 800 km løyper og 23 skiresorts er det uante muligheter for alpin entusiaster, men her er det også fantastisk 

terreng for tilhengere av langrenn og andre vintersportsdisipliner. Gidder man overhodet ikke dette med aktiv ferie, 
kan man også bare nyte det vakre landskapet og de flotte gamle byene.  
 

Vinteren står for døren og skisportssesongen er så smått i ferd med å starte opp. I Aostadalen, mellom de 

majestetiske fjelltoppene Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa, samt nasjonalparken Gran Paradiso, er skiløping 

alltid noe helt spesielt. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

OBS: Skisesongen har allerede offiseielt startet fra og med den 5. november 2018! 
 

http://www.cervinia.it/en/inverno/webcam-panoramiche 
 

For alpinistene er det ikke mindre enn 23 skisportssteder, 800 km løyper og 10 fremragende snowboard pister, 

hvor man kan prøve ut sine freestyle ferdigheter. Her er det også tallrike muligheter for off piste, og for de mest 
eventyrlystne og rutinerte skisportsentusiaster, er det i Aostadalen – og som det eneste sted i Italia - muligheter 

for å prøve krefter i form av heliskiing.  
 

Med helikopter kommer man opp til de ellers uberørte fjellsidene, hvor menyen består av puddersnø, en sjelden 

skjønnhet, adrenalinkick og minneverdige øyeblikk. I et mer avslappet tempo, kan man nyte naturen på langrennski. 

Området har flere hundre kilometer med langrennsspor av varierende vanseklighetsgrad. 
 

Familiefavorittene 
 

En av Aostadalens store skiferiefavoritter er Courmayeur, som ligger vakkert til ved foten av Mont Blanc. Også  
Breuil-Cervinia på grensen mellom Italiea og Sveits, La Thuile på grensen mellommellom Italia og Frankrike, samt 

Monterosa Ski, som strekker seg gjennom tre italienske daler ved foten av Monte Rosa, er populære reisemål.  Det 

samme gjelder Pila, som har varierte og velpreparerte løyper og skogholt som gir ly for vinden. 

  

Også byer som Torgnon, Champorcher, Crévacol og andre mindre steder er ideelle skisportsdestinasjoner,  enten 

man reiser med venner eller familie. Dersom man reiser med mindre barn, er skisportssteder som 
Chamois, Cogne og Rhêmes-Notre-Dame ideelle. Her, omgitt av fjelltopper, er det gode muligheter for å bo på 

bæredyktige og miljøvennlige ressorts, som er egnede for de yngste familiemedlemmene.  Små landsbyer som 

Antagnod, Brusson og Gressoney-Saint-Jean har typisk høyfjellarkitektur, og med underholdning og fasiliteter som 
tilgodeser både store og små, er rammene på plass for en god familieferie.  
 

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

perfekt for en ferie med småbarn, også de aller yngste. Flere av disse stedene tilbyr også snow-fun-parks, hvor selv 

de minste alpinister kan få en myk start og en god opplevelse med tanke på livet som skiløper. 

http://www.lovevda.it/en/sport   
 

Hvit wellnessferie 
 

Vinterferie i fjellene handler ikke nødvendigvis bare om å forsere løypene. Det handler også om å lade batteriene 
og slappe av i vakre omgivelser, og om det å ha tid til hverandre og spise godt. Alle disse forutsetningene er til 

stede i Aostadalen, hvor fransk og italiensk kultur møtes. Vil man ha litt ekstra selvpleie, kan man benytte seg av 

områdets mange spa- og wellness fasiliteter. Flere spa- og kurbad tilbyr avslapning i vakre og behagelige miljøer, 
med boblebad, sensorstyrte dusjer, finsk badstue, tyrkisk hamam og mye annet. Det er også gode muligheter for 

å få få massasje og skjønnhetsbehandlinger på steder som Pré-Saint-Didier Spa, Saint-Vincent Spa, Valle d'Aosta 

Wellness og Monterosa Terme.  

 
Mot fjelltoppene denne vinteren 
Denne vinteren er Aostadalen vertskap for Snowboard Cross World Cup i Breuil-Cervinia på den italienske siden av 
Matterhorn. Her vil man kunne oppleve noen av de aller beste utøverne innen denne disiplinen i kamp om medaljer. 

Det er innlednede konkurranser den 20. desember, med finaler dagen etter. Også på andre måter er det mulig å 

nå fjelltoppene  fra Aostadalen. Europa´s høyeste fjell er innen rekkevidde med svevebane. Dette er en storslagen 

opplevelse hele året rundt.  

 
Om Valle d’Aosta  

Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3.270 km2 den minste regionen i Italia. De ca. 
128.000 innbyggerne har til gjengjeld mange høydemeter å boltre seg på. En tredjedel av områdets samlede 
areale ligger nemlig i over 2.600 meters høyde. Dalen er formet av isbreer og omgitt av fjell: Et vakkert 
område som tatt ut av en billedbok, spektakulært plassert midt mellom Europas høyeste fjelltopper, med Mont 
Blanc på grensen til Frankrike på den ene siden og Matterhorn og Monte Rosa på grensen til Sveits på den 
andre. Det er også her at man finner den ville og upolerte nasjonalparken Gran Paradiso. Også kulturelt 
befinner man seg i et fint spenningsfelt mellom italiensk og fransk. Med en utsøkt gastronomi, et arkitektonisk 
sjarmerende og pittoresk alpelandskap, samt et stort tilbud av sportsmuligheter, tiltrekker området seg folk 
fra hele verden. Som region, byr Aosta-dalen ikke bare på fordelaktige betingelser for fjellklatrere, vandrere 
og skiløpere. Det er også et opplagt reisemål for folk som ønsker en mer makelig ferie i vakre omgivelser. 
http://www.lovevda.it/en    

For mer informasjon om 

Aosta Valley, kontakt: 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen 

Epost: pia@target-tourism.dk 

M: +47 2452 1025 

www.target-tourism.dk 
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