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Valle d'Aosta - ervaar de winter eens op zijn Italiaans

Net over de grens met Zwitserland en Frankrijk ligt de kleinste
Italiaanse provincie, de Vallei van Aosta, op maar zo'n 950
kilometer afstand van Nederland en België. Voor liefhebbers
van de allerhoogste toppen van de Alpen zoals de Mont Blanc
en Matterhorn/Cervinia en de Gran Paradiso is het 100%
genieten van de grandeur van dit landschap en het Italiaanse
gevoel voor Dolce Vita. 

https://mailchi.mp/tmc-world/italiaans-genieten-tussen-de-hoogste-alpentoppen-valle-daosta-winterseizoen-2019-2020?e=4daa4a6db5


Vier de feestdagen in de sneeuw!

De feestdagen komen er weer aan, en wat is er mooier dan die door te
brengen in echte winterse sferen! In Aosta, de hoofdstad van Valle
d'Aosta, staat een van de mooiste en gezelligste kerstmarktjes van het
hele Alpengebied, de Marché vert Noël,  bij de overblijfselen van een
oud Romeins amfitheater! Hier zijn traditioneel gemaakte cadeautjes
te koop en kunnen lokale wijnen en delicatessen geproefd worden.
Overal in de stad is het gezellig maar niet té druk op straat en in de
winkeltjes. Zó van de lange latten gezellig door naar de stad? 
Skiresort Pila is per kabelbaan verbonden met Aosta-stad!
Valle d'Aosta is een plek om te genieten van het beste dat het
winterseizoen te bieden heeft. Na een dag genieten van de sneeuw is
het bijvoorbeeld ook heerlijk bijkomen in een van de spa's waarvan
sommigen al uit de Romeinse tijd stammen.

Een geweldige dag in de sneeuw voor iedereen -
Valle d'Aosta heeft 't!
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Valle d'Aosta heeft 't!

Off-piste, helicopter droppings...die-hard skiërs kunnen hier goed terecht,
maar echt alle vormen van sneeuwsport kunnen hier beoefend  worden.
Down-hill skiën kan bij een keur aan skiresorts, zoals Courmayeur, La
Thuile, Breuil-Cervinia, Monterosa Ski, Torgnon, Crévacol, Champorcher
of de verschillende familie-resorts. Voor elke moeilijkhedsgraad zijn er vele
opties.
Zo kunnen liefhebbers van Cross-Country skiën kiezen uit vele prachtige
en goed geprepareerde trajecten, zoals bij Saint Bartelemy.
En er zijn heel wat Snow Parks die zowel voor kids als volwassenen heel
spectaculair en pure fun zijn.

Worldcup Snowboard Cross SBX op 20 en 21 December
Dat Valle d'Aosta ook een toplocatie voor snowboarders is blijkt uit het
Worldcup-circus dat weer gaat neerstrijken In Breuil-Cervinia, het bekende
skigebied in Valle d'Aosta aan de Italiaanse kant van de Matterhorn. Voor
de derde keer wordt daar de World Cup Snowboard Cross - SBX
competitie gehouden.

https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=53c1ad1eff&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=30bb48b55f&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=37f62d0acc&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=8ce14ea3b6&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=8e0a8f4658&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=c34147d309&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=f9e9684685&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=dd5318636d&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=10e045cbc8&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=f36273ba7e&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=02eddc8c7c&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=b49c09f0df&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=4225154068&e=4daa4a6db5
https://tmc-world.us5.list-manage.com/track/click?u=5aedf18338f60a6c9c46b67ed&id=09c0d96d26&e=4daa4a6db5


competitie gehouden.

Voor wie niet bekend is met deze discipline: het is een spectaculaire race
waarbij een groep atleten tegelijk vertrekken op een parcours met bochten,
schansen en andere obstakles met een hoog risico op botsingen tussen
de deelnemers. De beste snowboarders ter wereld nemen het tegen
elkaar op. Er is een mannen - en een vrouwencompetitie. De week voor de
kerst belooft spannend te worden met de voorronden op vrijdag de 20ste
en de finales op zaterdag de 21ste!

 

ALLE INFORMATIE BIJ DE HAND OP SKILIFE.SKI

Skilife.ski: de 'Ski-Portal' in Valle d'Aosta
Hier bevindt zich alle relevante informatie voor skiërs, met real-time
informatie over de gebieden, Teleskipass, de nieuwste apps en
nieuwsbrieven. Skilife.ski biedt alle functies onder handbereik zoals
navigatie, het makkelijk vinden van informatie of het aanschaffen van
bijvoorbeeld regionale of individuele skipassen. De actuele
weersomstandigheden voor alle skiresorts kunnen hier gechecked worden.
Ook sneeuwval, openingstijden en bovendien alle webcams van elk
individueel resort zijn met één klik bereikbaar op www.skilife.ski
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