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Amsterdam, juli 2019

Valle d’Aosta - Zomer in de Alpen!

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. 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. Lieflijke valleien, kristalheldere 
meertjes en ruige rotsen vormen een mooie achtergrond voor de Italiaanse 
Dolce Vita van de Aosta vallei.

Prijsvriendelijk
Valle d'Aosta is niet alleen makkelijk bereikbaar qua kilometers, maar is ook 
zeer prijsvriendelijk te noemen. De gemiddelde kosten voor een verblijf in dit 
deel van de Italiaanse Alpen ligt vaak een stuk lager dan de bij de 'buren' net 
over de grens met Zwitserland. En de Italiaanse sfeer krijg je er gratis bij...
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Wandelen en winkelen
Natuurlijk is het eerste wat in het oog
springt het schitterende berglandschap.
Voor wie verder kijkt valt er ook nog veel
te genieten van de dorpen en stadjes die
zich verstoppen in de zijdalen, zoals
bijvoorbeeld Cogne met zijn schitterende
bergweide. In de hoofdstad Aosta is het
gezellig flaneren en winkelen in de
hoofdstraat.
Een terrasje met bijvoorbeeld een
heerlijke Aperol spritz in de zon, of een
mooie Valdostaanse wijn met Fontina
kaas verveelt nooit. Een ambachtelijke
pizza met verse truffel is ook nooit ver
weg.
 

e-Bikend naar boven
Overal in Valle d'Aosta kom je ze tegen:
wielrenners en stoere mountainbikers die
de hellingen en afdalingen trotseren. Voor
wie niet over deze ijzeren conditie
beschikt maar zich ook eens een
bergkoning zou willen wanen is het huren
van een e-bike zeer aan te raden: de
hellingen laten zich ineens een stuk
makkelijker bedwingen en het
ondersteuningslevel kan iedereen zelf
naar eigen behoefte instellen. Op een e-
mountainbike worden de verborgen
hooggelegen meertjes bereikbaar via
prachtige bospaden, zoals Lago d'Arpy.



Stenen daken
Er is weinig typischer Valdostaans dan de traditionele leien daken. Grote platen vaak
handbewerkte lokale leisteen worden samengevoegd en vormen een soort van
schubbenpantser.
Elke streek in Valle d'Aosta heeft een eigen soort leisteen!

Verkoeling in de zomer
Mocht de warmte in de zomer wat teveel worden, dan is het heel makkelijk om verkoeling
te vinden: zoek het hogerop! Met elke paar honderd meter koelt het af en verandert de
wereld in een bergpanorama met resten sneeuw van de winter. Een flinke wandeling
verder of in twintig minuten met de Skyway Courmayeur wachten de Mont Blanc en
Cervinia / Matterhorn!
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