
In de luwte van de hoogste alpentoppen  
hebben steenbokken, gemzen en roofvogels 
vrIj spel, genIeten wandelaars van de mooIste 
vergezIchten en hebben fIetsers en vooral ook 
mountaInbIkers de natuur nog helemaal voor 
zIchzelf. het noord-ItalIaanse parco nazIonale 
del gran paradIso heeft eIgenlIjk alles In zIch, 
zeker In combInatIe met de culturele en culInaIre 
rIjkdom van de rest van valle d’aosta.  
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H
oge bergen, dIepe dalen, spectacu-
laIre water vallen, groene alpen-
weIden, en een unIeke flora en 
fauna: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
draagt met recht het woord paradiso in zijn 
naam. Het natuurpark in het uiterste noord
westen van Italië, ten zuiden van de Zwitserse 
Alpen, is vernoemd naar zijn hoogste berg, de 
Gran Paradiso (4061 meter). In het noorden 

strekt het bergmassief zich uit tot aan de prachtige vallei van Aosta,  
met zijn surplus aan kastelen en Romeinse monumenten. In het zuiden 
grenst het aan de provincie Piemonte. Ooit was dit het jachtterrein van  
de koningen van Savoia, totdat Vittorio Emanuele III in 1920 afstand 
deed van zijn koninklijke reservaat en het teruggaf aan het volk. Twee 
jaar later werd de jacht op de steenbok verboden en was de stichting van 
Italiës eerste nationale park een feit.

_steenbokken en marmotten
drie dalen doorklieven van noord naar zuid het paradijs ten zuiden van 
de alpen. de valleien komen uit op het dal van de rivier dora baltea, 
beter bekend als valle d’aosta. vanuit de stad aosta, waarover straks 
meer, rijden we binnen twintig minuten naar de ingang van het meest 
westelijk gelegen dal, valle de rhêmes. de achttien kilometer lange 
 vallei volgt de snelstromende rhêmes-beek tot aan het dorpje  
rhêmes-notre-dame, gelegen op ruim 1700 meter hoogte aan de rand 
van een uitgestrekte weide. de witte klokkentoren van de 15de-eeuwse 
parochiekerk steekt fraai af tegen het groen en de besneeuwde berg-
toppen in de verte. In de zomer is rhêmes-notre-dame een ideale uit-
valsbasis voor ontdekkingstochten te voet, te paard en met de moun-
tainbike. ’s winters nemen skifanaten bezit van de pistes tussen de 
bossen. echte durfals wagen zich aan een sport die piolet traction heet: 
het met harpoenen en pikkels bestijgen van bevroren watervallen. >

echte durfals wagen 
zIch aan de sport 
‘pIolet tractIon’: het 
met harpoenen en 
pIkkels bestIjgen van 
bevroren watervallen

reiZen_valle d’aosta

_ervaren gidsen weten niet alleen de weg, maar passen elke tocht aan het 
gewenste niveau aan; gemzen in de buurt van valnontey. rechterpagina, met 
de klok mee: toegang tot het nationale park; een deel van het amfitheater in 
aosta; zicht op Cogne; een rotsbeklimmer in de valsavarenche.

wij lopen door naar het bezoekerscentrum van het dorp, waar we alles 
te weten komen over het natuurlijke erfgoed van gran paradiso. vandaar 
leidt een voetpad ons in de richting van thumel, een gehucht aan de 
voet van indrukwekkende reuzen als de grande traversière en de 
granta parey. onderweg komen we een paar keer groepjes steen-
bokken tegen, die in dit lager gelegen gebied op zoek zijn naar gras. 
een ontmoeting met de gems blijft uit, al leven er in het hele park toch 
zo’n achtduizend stuks. daar waar het land vlak is, en rijk aan gras, 
 pas seren we wel hele kolonies marmotten, die hongerig uit hun holen  
komen gekropen, maar verschrikt weer wegduiken voordat we ook  
maar kans zien om een camera op ze te richten.

_IjsklImmen
een van de mooiste wandelingen voert binnen 2,5 uur naar berghut 
vittorio emanuele II, op ruim 2700 meter hoogte. het uitzicht op het  
dal van de seyvaz en de ruim 4000 meter hoge gran paradiso is 
 adembenemend. het ‘dak’ van het park is ook te beklimmen, vanuit het 
gehucht pont, het laatste dorp in het valsavaranche-dal. 
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blanc in het westen. daarna zoeken we de grand eyvia weer op en 
 rijden we parallel aan de stroom naar het vijftien kilometer verderop 
 gelegen cogne. hier ontmoeten we sandra perrod, eigenaresse van 
ristorante lou bequet en onze gids voor vanmiddag. cogne, de zelf-
benoemde ‘hoofdstad’ van parco nazionale del gran paradiso, ligt 
daar waar de grand eyvia samenvloeit met de valnontey-beek, aan  
de rand van de kolossale sant’orso-weide. In de 20ste eeuw voorzag 
de nabijgelegen mijn in veel inkomsten. ook perrods vader en groot-
vader voorzagen zo in hun levensonderhoud. ze wijst in de richting van 
de hoger gelegen mijnschacht. “de mannen van cogne verbleven daar 
wekenlang aan de voet van de mijn”, vertelt ze. “hun vrouwen bleven 
achter in het dorp.” nu de mijn alweer een tijdje is gesloten, moet cogne 
(op 1534 meter hoogte) het vooral van het toerisme hebben. de plaats 
ligt in een bergkom, wat goed te zien is vanuit het dorpje gimillan,  
prima bereikbaar met de auto, of vanaf de montseuc, te bereiken met 
de stoeltjeslift. met perrod lopen we naar de mooiste waterval van  
de regio, even buiten cogne. de lillaz valt in drie etappes over een 
lengte van 150 meter in een waterreservoir en is op het bovenste punt 
– te bereiken via een aantal trappen – meestal bevroren. “rond cogne 
 bevinden zich meer dan 150 watervallen”, vertelt perrod. “deze zijn  
erg in trek bij ijsklimmers. maar helemaal ongevaarlijk is het niet, er 
 gebeuren regelmatig ongelukken.” gelukkig kun je rond cogne ook wel 
minder extreme sporten beoefenen. 

_een feest voor fIetsers
met ruim zeventig kilometer aan langlaufpistes, de montseuc-skipistes 
en diverse wandelpaden en mountainbikeroutes is het dorp het hele  
jaar door een populaire bestemming voor sportieve vakantiegangers. 
na de klim langs de lillaz-waterval lopen we terug naar het centrum van 
cogne. vandaar rijden we een stukje terug de vallei in, tot crétaz – nog 
zo’n naam die eerder frans dan Italiaans aandoet. geen wonder, deze 
regio hoorde tot 1861 bij frankrijk en nog steeds wordt in de hele aosta-
vallei naast Italiaans ook frans gesproken. In dit plaatsje wacht ons  
een voortreffelijke lunch in perrods restaurant lou bequet, dat welis-
waar vernoemd is naar de duivel, maar waar hemelse streekgerechten 
worden geserveerd. op aanraden van de gastvrouw bestellen we de 

we lunchen In lou 
bequet, dat welIswaar 
vernoemd Is naar de 
duIvel, maar waar ze 
hemelse streek-
gerechten serveren

>

reiZen_valle d’aosta

_linkerpagina: uitzicht over Cogne vanaf Gimillan. onder: het blijft italië, eten is een belangrijke bezigheid; mountainbiken met een ongelofelijk uitzicht.

de bekendste vallei in gran paradiso is die van cogne en de rivier  
grand eyvia. het dal begint bij aymavilles in valle d’aosta, zo’n beetje 
aan de voet van het gelijknamige castello. aymavilles, op bijna 600 
meter  hoogte, wordt omringd door wijngaarden. hier komen enkele 
 bekende doc-wijnen vandaan, zoals de petite arvine en de torrette. 
beide zijn te proeven bij wijnboerderij cave des onze communes. hier 
vlakbij ligt de pont d’aël, een romeinse brug uit de 3de eeuw en een 
van de best bewaarde en meest spectaculaire monumenten van valle 
d’aosta. het aquaduct werd gebouwd ter overbrugging van de diepe 
grand eyvia-kloof en om het water naar het dal van aosta te leiden. 
vanaf het dorpje pont d’aël volgen we een slingerende weg omhoog 
naar ozein, een verzameling plattelandshuizen die uitziet op de mont 
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assiette dégustation saveurs du val d’aoste als antipasto, met kaasjes 
en vleeswaren uit de streek. genieten doen we ook van de lamsrack 
met bosses-ham en honing-tijmsaus, vergezeld van een blanc de 
morgex, een van de topwijnen uit het aosta-dal, én van het uitzicht over 
het cogne-dal en de omliggende bergtoppen.
valle d’aosta is een paradijs voor wandelaars, maar ook een feest voor 
fietsers. In tegenstelling tot in veel andere landen, zijn de mountainbikes 
nog niet door strenge bepalingen aan banden gelegd en is het verkeer 
op de gewone wegen vrijwel afwezig. de toppen zijn niet bizar hoog, 
1200 à 1500 meter met een uitschieter naar 2000, met stijgingsper-
centages van 7-10% voor een beetje getrainde fietser goed te doen. 
zoek ze op de kaart: de col de jeux bijvoorbeeld op het traject van 
châtillon naar saint vincent brusson, en verderop de col de tzecore.
helemaal een feest is het voor de mountainbiker. tip: neem een ervaren 
mountainbikegids voor een paar dagen. daarna kun je het wel zelf. het 
uitzicht, met die reusachtige mont blanc, is uniek voor europa. 

_rome van het noorden
we overnachten in aosta. de stad, vernoemd naar keizer augustus, 
werd gesticht in 25 na christus, als garnizoensstad op de route naar 
gallië. er zijn nog zo veel monumenten die aan de romeinse periode 
herinneren, dat aosta ook wel het rome van het noorden wordt 
 genoemd. alleen de aanblik van het romeinse amfitheater met op de 
achtergrond de 3600 meter hoge monte emilius is al onvergetelijk. 
aosta is geen grote stad; vrijwel alle monumenten laten zich in een dag 
bezichtigen. van de triomfboog arco d’augusto in het oosten naar de 
torre del lebbroso in het westen loopt een langgerekte weg, met aan 
weerszijden een groot aantal bouwwerken uit de romeinse tijd en de 
middeleeuwen. halverwege loop je door de porta pretoria, een brede 
stadspoort met drie doorgangen: één voor strijdwagens en twee voor 
voetgangers. niet te missen zijn het romeinse amfitheater, dat ooit 
plaats bood aan vierduizend toeschouwers, en het klooster van 
sant’orso, met de bijbehorende 11de-eeuwse romaans-gotische kerk.
aosta is een adembenemende stad, in een sprookjesachtig dal, voor  
de poorten van een indrukwekkend bergmassief dat tal van sportieve 
mogelijkheden biedt voor wie van een avontuurlijke vakantie houdt.  
’s avonds kom je weer op krachten met de energierijke bergkeuken.  
het gebied is dunbevolkt en veel minder toeristisch dan het Italië van 
onder de povlakte. kortom: een paradijs voor rustzoekers en sportieve-
lingen, cultuurminnaars en lekkerbekken. 

reiZen_valle d’aosta

_eten & drinken
vecchIo rIstoro
sterrenrestaurant waar vooral 
traditionele valdostaanse 
 gerechten worden geserveerd.
Via Tourneuve 4, Aosta, 
tel. +39 0165 33238, 
www.ristorantevecchio-ristoro.it.

rIstorante lou bequet 
gastvrouw sandra perrod  
en haar man marco, die in de 
keuken staat, gebruiken veel 
verse streekproducten.
Via Frazione Crétaz 93, Cogne, 
tel. +39 0165 74651, 
www.loubequet.it.

_doen
plaIn aIr mtb
goede gidsen voor mountain-
bikers, die voor elk niveau een 
tocht kunnen uitzetten
www.plainairmtb.com

terme pré-saInt-dIdIer
prachtig aan de voet van de 
mont blanc gelegen thermen 
met meer dan veertig spafacili-
teiten, waaronder whirlpools, 
stoombaden met aromatherapie 
en relaxing rooms met een 
 onvergetelijk uitzicht op de alpen.
Allée des Thermes,  
Pré-Saint-Didier, 
tel. +39 0165 867272, 
www.termedipre.it.

kastelenroute
In valle d’aosta liggen enkele 
van de mooiste kastelen van 
Italië, over een totale lengte  
van nog geen tachtig kilometer. 
het begint in het oosten van  
de vallei, bij het forte di bard. 
dit stoere fort klimt trapsgewijs 
naar de top van een rots en 
werd in de 19de eeuw gebouwd 
door de savoia-dynastie. 
rijdend naar het westen, richting 
frankrijk, passeer je nog meer 
vestingen. vooral de kastelen 
van fénis, sarre en saint-pierre 
zijn aanraders.

lago dI beauregard
het lago di beauregard ligt  
aan het einde van het 
valgrisenche-dal, ten westen  
van gran paradiso. het dorpje 
bonne wordt van het meer 
 gescheiden door een enorme 
dam, die door klimmers als 
kunstmuur wordt gebruikt.  
erg mooi is het uitzicht bij de 
notre-dame de rochefort, op 
een heuvel boven valgrisenche. 
de gletsjers ten zuiden van het 
lago di beauregard zijn erg 
 populair bij heliskiërs.  

_meer inFormatie
www.lovevda.it
(ook voor ervaren gidsen voor 
hiking en fietsen.)

_places to be_valle d’aosta

de aanblIk van het 
romeInse amfItheater 
van aosta met op de 
achtergrond de 3600 
meter hoge monte 
emIlIus Is onvergetelIjk

_piazza Chanoux in aosta. rechterpagina, met de klok mee: een 
valdostaanse stier; de lillaz-waterval; delicatessen in aosta; vrijwel overal 
waar je kijkt sieren besneeuwde bergtoppen het uitzicht.
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aosta is een adembenemende stad, in een sprookjesachtig dal, voor  
de poorten van een indrukwekkend bergmassief dat tal van sportieve 
mogelijkheden biedt voor wie van een avontuurlijke vakantie houdt.  
’s avonds kom je weer op krachten met de energierijke bergkeuken.  
het gebied is dunbevolkt en veel minder toeristisch dan het Italië van 
onder de povlakte. kortom: een paradijs voor rustzoekers en sportieve-
lingen, cultuurminnaars en lekkerbekken. 

reiZen_valle d’aosta

_eten & drinken
vecchIo rIstoro
sterrenrestaurant waar vooral 
traditionele valdostaanse 
 gerechten worden geserveerd.
Via Tourneuve 4, Aosta, 
tel. +39 0165 33238, 
www.ristorantevecchio-ristoro.it.

rIstorante lou bequet 
gastvrouw sandra perrod  
en haar man marco, die in de 
keuken staat, gebruiken veel 
verse streekproducten.
Via Frazione Crétaz 93, Cogne, 
tel. +39 0165 74651, 
www.loubequet.it.

_doen
plaIn aIr mtb
goede gidsen voor mountain-
bikers, die voor elk niveau een 
tocht kunnen uitzetten
www.plainairmtb.com

terme pré-saInt-dIdIer
prachtig aan de voet van de 
mont blanc gelegen thermen 
met meer dan veertig spafacili-
teiten, waaronder whirlpools, 
stoombaden met aromatherapie 
en relaxing rooms met een 
 onvergetelijk uitzicht op de alpen.
Allée des Thermes,  
Pré-Saint-Didier, 
tel. +39 0165 867272, 
www.termedipre.it.

kastelenroute
In valle d’aosta liggen enkele 
van de mooiste kastelen van 
Italië, over een totale lengte  
van nog geen tachtig kilometer. 
het begint in het oosten van  
de vallei, bij het forte di bard. 
dit stoere fort klimt trapsgewijs 
naar de top van een rots en 
werd in de 19de eeuw gebouwd 
door de savoia-dynastie. 
rijdend naar het westen, richting 
frankrijk, passeer je nog meer 
vestingen. vooral de kastelen 
van fénis, sarre en saint-pierre 
zijn aanraders.

lago dI beauregard
het lago di beauregard ligt  
aan het einde van het 
valgrisenche-dal, ten westen  
van gran paradiso. het dorpje 
bonne wordt van het meer 
 gescheiden door een enorme 
dam, die door klimmers als 
kunstmuur wordt gebruikt.  
erg mooi is het uitzicht bij de 
notre-dame de rochefort, op 
een heuvel boven valgrisenche. 
de gletsjers ten zuiden van het 
lago di beauregard zijn erg 
 populair bij heliskiërs.  

_meer inFormatie
www.lovevda.it
(ook voor ervaren gidsen voor 
hiking en fietsen.)

_places to be_valle d’aosta

de aanblIk van het 
romeInse amfItheater 
van aosta met op de 
achtergrond de 3600 
meter hoge monte 
emIlIus Is onvergetelIjk

_piazza Chanoux in aosta. rechterpagina, met de klok mee: een 
valdostaanse stier; de lillaz-waterval; delicatessen in aosta; vrijwel overal 
waar je kijkt sieren besneeuwde bergtoppen het uitzicht.


