
De Valle d’Aosta beslaat slechts 3300 vierkante kilo
meter en is daarmee de kleinste regio van Italië. Maar 
ook een van de mooiste, met miljoenen jaren oude 
 gletsjers en wonderschone alpentoppen. Ideaal voor  
een actieve, culinaire of culturele vakantie.

Meer dan een derde van de Valle d’Aosta ligt op 2600 meter hoogte 
of zelfs nog hoger. De Mont Blanc, met 4800 meter de  hoogste en 
meest imposante berg van het gebied, is een ware uit daging voor 
alpinisten. Op het bergmassief van de Monte Rosa kan men over
nachten in de hoogst gelegen berghut van Italië. 
Door de hoge ligging kan er ook ’s zomers erg goed geskied worden 
in onder meer Breuil, Cervina en Cour mayeur. De mogelijkheden tot 
zomerskiën hangen altijd af van het weer,  controleer daarom altijd 
van tevoren even de openingstijden van de pistes. 
Ook liefhebbers van extreme sports kunnen zich helemaal uitleven  
in de Valle d’Aosta. De mogelijkheden tot raften, canyoning, rots
wanden beklimmen, mountainbiken, heliskiën en snowboarden 
staan garant voor een flinke adrenalinerush.

Groene natuur en middeleeuwse kastelen
Maar ook voor de wat minder extreme vormen van ontspanning, 
zoals fietsen en nordic walking, is de gulle groene natuur van de  

Valle d’Aosta ideaal. Het eerste nationale natuurpark van Italië,  
Gran Paradiso, ligt in deze regio. Het is maar liefst 70.000 hectare 
groot en heeft naast vele recreatiemogelijkheden ook een botanische 
tuin en een aparte dierentuin. Het Natura 2000 Netwerk verenigt  
al het natuurlijk erfgoed van deze ecologisch rijk bedeelde vallei, en 
er zijn vele projecten om het duurzame toerisme te bevorderen.
De Valle d’Aosta is ook rijk aan cultuur en historisch erfgoed, en  
voor de liefhebbers van lekker eten en drinken is dit gebied, waar 
verschillende nationale keukens de Italiaanse ontmoeten, eveneens 
een ware attractie.
De meer dan honderd middeleeuwse kastelen die je hier als lees
tekens in het landschap ziet staan, geven aan dat de vallei van 
 oudsher van groot strategisch belang was. Hier legerden de 
 Romeinen, hier stak Hannibal met zijn olifanten de Alpen over en 
kwamen de middeleeuwse pelgrims op weg naar Rome voorbij. Een 
smeltkroes van invloeden in een gebied waar de meeste inwoners 
zowel Italiaans als Frans spreken.
De oude stad Aosta heeft nog altijd de Romeinse plattegrond, een 
triomfboog en een stadspoort die getuigen van de Romeinse tijd.  
De bisschop van Canterbury, Anselmus, werd hier geboren. Maar 
deze kleine, intieme stad heeft ook gezellige, typisch Italiaanse 
 winkelstraten, romaanse kerkjes en vele terrasjes om van een wel
verdiende aperitivo te genieten.

Valle d’aosta
Klein, maar grandioos

Wellness, Slow Food en bergwijnen 
Het wemelt in deze streek van de accommodaties voor elke porte
monnee. De zuivere lucht en pure natuur omringen de wellness
hotels,  fietsers kunnen terecht in speciale ‘fietshotels’ en er is  
zelfs een bed & breakfastketen die opereert onder de toepasselijke 
naam Slow Holiday. 
Lekker eten en drinken heeft hier een lange, ambachtelijke traditie. 
De bekende jambon de bosses kent een bereidingswijze die meer 
dan vijfhonderd jaar oud is. De ham wordt verrijkt met kruiden en 
rijpt op 1600 meter hoogte. Maar ook het spek van Valle d’Aosta, 
de Lard d’Arnad, heeft een grote reputatie onder fijnproevers.  
En dan zijn er de seupa of seupetta, traditionele soepen met alle 
goeds van dit bergland, waaronder de Fontinakaas (met een 15de
eeuws recept), en natuurlijk vele gerechten met kastanjes die 
 vroeger, net als in andere delen van Italië, zo ongeveer overal in 
werden gebruikt. 
Aosta kent ook wijnroutes, want de vallei wemelt van de wijn
gaarden. Het gebied heeft een aantal DOCwijnen (Denominazione 
di Origine Controllata), zoals de Donnas, de Blanc de Morgex et  
La Salle en de Torette. Na de maaltijd is een Valdostanakoffie  

niet te versmaden, met grappa, sinaasappelschil, gekaramelliseerde 
suiker en limoen als bijzondere ingrediënten. Soms biedt een van 
de gastvrije bewoners hem aan als coppa dell’amicizia, ‘vriendschaps
drank’. Door wijnreizen, wijnroutes als de Route des Vins Valle 
d’Aosta en wijnproeverijen maakt de regio het proeven van de 
 bergwijnen tot een feest. Maar mis ook de wijn, appel en honing
festivals in september en oktober niet. 
Het hele jaar door zijn hier de nodige folkloristische feesten, 
 waarvan de Batailles de Reines de meest bijzondere is. Dan vechten 
de Alpijnse koeien onderling uit wie zich in oktober de ‘Koningin 
van de koeien’ mag noemen. Vooral in augustus wemelt het van de 
feesten. Overigens niet alleen traditionele, want er is ook een rock
festival in Aosta in juni, een festival van oude muziek in Valpelline 
en een bluesfestival in Aosta in juli. Zo vindt u hier bijna alles wat 
uw hart begeert.

Bereikbaarheid
Vanaf Nederland is Valle d’Aosta ongeveer duizend kilometer met de 
auto en gemakkelijk bereikbaar via de Mont Blanctunnel of de Tun
nel du Grand SaintBernard. Vliegen kan op Genève, Milaan of Turijn. 

advertorial

Dichtbij. bijzonDer. betaalbaar. 
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VALLE D’AOSTA: WWW.LOVEVDA.NL.
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