
Valle d’Aosta is de kleinste regio van Italië. Ze is omringd door de hoogste 

toppen van Europa en bestaat uit het centrale dal van de Dora Baltea, van-

waar 13 kleinere zijdalen lopen die worden doorkruist door gletsjers en stro-

men. Sinds de oudheid is het een belangrijk kruispunt van de westelijke Alpen. 

Op dit moment is het verbonden met Frankrijk via de Mont Blanc-tunnel en de 

Kleine Sint-Bernhardpas en met Zwitserland via de Grote Sint-Bernhardpas en 

-tunnel. De vallei was al in de prehistorie bewoond en werd bezet door de 

Salassi, een Gallo-Keltische bevolkingsgroep die na een lange strijd werd 

verdreven door de Romeinen in de 1ste eeuw v.Chr. De Romeinen vestigden 

zich in de regio en stichtten de stad Augusta Praetoria in 25 v.Chr. De vallei 

kwam later in handen van de Bourgondiërs, de Longobarden en de Karolin-

gers tot ze de eigendom werd van het vorstenhuis Savoye. In 1191 verleende 

Thomas I van Savoye de “Carta delle Franchigie”, die het politieke en admi-

nistratieve zelfbestuur erkende en van kracht bleef tot 

1770. De vallei kende een vorm van autonomie met eigen 

wetten en werd bestuurd door de Staten Generaal, en 

vanaf 1536 door het Conseil des Commis, een soort 

bestuursraad die uit 24 leden bestond. Napoleon trok 

tijdens zijn campagne in Italië door de regio in 1800 en 

bracht de idealen van de revolutie met zich mee. Dit 

wekte sympathie en haat, bewondering en angst op en 

vormde de aanleiding voor legendes en verhalen die 

vandaag de dag nog steeds in de vallei worden verteld. 

Toen het koninkrijk Italië werd gesticht, vormde de eeu-

wenoude autonomie van de regio meermaals een punt 

van discussie tot 26 februari 1948, toen uiteindelijk het 

speciale statuut werd verleend dat aan Valle d’Aosta 

een bijzondere wetgevende en administratieve autono-

mie verleent en het Italiaans en het Frans op hetzelfde 

niveau plaatst. Vandaag de dag is de economie van de 

regio gebaseerd op het toerisme, de veeteelt, de pro-

ductie van zuivelproducten en kaas, de DOC-wijnen, de 

productie van energie en de traditionele ambachten.

Een kleine vallei 
met een groots verhaal.
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Een reis naar het midden 
van de Alpen.

eizigers die afkomstig zijn uit de Povlakte, treffen de Valle d’Aosta 

aan in Pont-Saint-Martin (345 m), waar twee lage uitlopers van 

de bergen de toegang aangeven en plaats maken voor de bedding 

van de Dora Baltea en de toegangswegen. De spectaculaire brug uit het Ro-

meinse tijdperk (1ste eeuw v.Chr.) is het beroemdste monument van het dorp. 

het is een indrukwekkende constructie die een overblijfsel is van de oude 

consulaire weg van Gallië die hier liep en die tot 1831 de enige toegang was 

voor reizigers tot de vallei. Het historische carnaval waar gebruiken en perso-

nages uit de tijd van de Romeinen herleven: klassiekers zijn de wagenwedren-

nen, de stoet met verklede historische personages en het spectaculaire vuur 

van de duivel, waaraan de volkstraditie de bouw van de brug toeschrijft nadat 

hij de weddenschap met Sint Maarten had verloren. Het panorama wordt 

overheerst door de resten van het oude kasteel van de Signori di Bard uit 1200 

op een verhoging aan het begin van de vallei van Gres-

soney en door het neogotische kasteel van Baraing. In 

Pont-Saint-Martin kunt u een fi jne tijd beleven in open 

lucht in het midden van het groen, tussen eeuwenoude 

kastanjelaars en berken in het Bousc Daré of op de oe-

vers van de Lys-stroom. Er zijn vele excursies mogelijk: 

Suzey (Ivery), waar u de ruïnes van een oud kasteel 

vindt, het natuurreservaat Stagno di Holey en de berg 

Parassone (1799 m), met een prachtig uitzicht op de hele 

centrale vallei. Op enkele kilometers van Pont-Saint-Mar-

tin vindt u, als u omhoog gaat langs de Gressoney-vallei 

Perloz, een klein en zonnig dorpje op 660 meter hoogte 

dat omringd is door dichte bossen van kastanjelaars en 

boomgaarden. In het dorpje bevinden zich twee heren-

huizen met kruisramen en adellijke wapenschilden. Even 

verder vindt u de parochiekerk van San Salvatore, die 

werd gebouwd aan het begin van de 17de eeuw met een uniek schip dat be-

staat uit drie kruisribgewelven. De voorgevel is versierd met een grote fresco 

die het laatste oordeel voorstelt. Bovendien kunt u het heiligdom van Notre-

Dame-de-la-Garde bezoeken, dat werd gebouwd in 1605. Het feest van deze 

kerk wordt gevierd op 8 september, de geboortedag van de Heilige Maagd. 

Op die dag worden traditioneel de kinderen gezegend. In de drie wijken Ma-

rine, Miocha en Derbellé kunt u enkele “Grehe” vinden. Dit zijn gebouwen met 

twee etages die vroeger werden gebruikt om de kastanjes te drogen. Tijdens 

de tweede wereldoorlog werden in het gebied talrijke repressailles gehouden. 
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• Consulaire weg, Donnas

In 1943 speelde een groep van partizanen van Perloz een belangrijke rol in het 

eerste gewapende verzet tegen het regime in het lage deel van Valle d’Aosta. Als 

herinnering aan deze gebeurtenis, is in Marine de “Campana del Partigiano” (Par-

tizanenbel) gebouwd. In deze wijk worden twee gastronomische feesten georga-

niseerd: in de herfst is er het Kastanjefeest en de voorlaatste zondag van juli is er 

het “Fehta dou Pan Ner”, een bakwedstrijd van roggebrood waarbij het brood in 

een heel oude oven wordt gebakken. In Tour d’Héréraz vindt al twintig jaar in 

november de regionale fi nale van de typische “Bataille de tchevre”, de strijd der 

geiten, plaats, die met kopstoten vechten om de “Tchambis”, de beugels in es-

doorn- en hazelaarhout die met de hand gegraveerd zijn met de typische bel. Als 

u terugkeert naar Point-Saint-Martine langs de rijksweg richting Aosta, komt u 

Donnas (322 m) tegen, een oud dorp dat zich uitstrekte langs de as van de con-

sulaire weg van Gallië. Hiervan is nog een stukje van ongeveer 200 m zichtbaar 

met een kenmerkende Romeinse boog die is uitgehouwen in de rots en het sym-

bool van het stadje is geworden. Het dorp bevat talrijke overblijfselen uit de 

Middeleeuwen, waaronder verschillende huizen met kruisramen en tweelichten en 

een oude poort die ook vandaag nog toegang biedt tot het historisch centrum. 

Dicht bij het station ligt de parochiekerk van San Pietro in Vincoli met rijke fres-

co’s, een indrukwekkend hoofdaltaar in marmer uit de 18de eeuw en een vierkan-

ten klokkentoren uit de 13de eeuw. Het dorp is omgeven door kastanjelaars en 

prachtige terraswijngaarden voor de productie van de gerenommeerde rode 

DOC-wijn “Donnas”, die u kunt proeven in de “Caves Coopératives de Donnas”. 

In de herfst worden het “Kastanjefeest” en het “Druivenfeest” georganiseerd. Hier-

aan nemen veel producenten van de streek deel om de “Gouden druiventros” te 

winnen. In de buurt van het gemeentehuis ligt het wijn- en wijnbouwmuseum, 

waar veel oude objecten worden tentoongesteld die werden gebruikt voor de 

bewerking van wijngaarden en de vinifi catie. De verschillende fasen van de drui-

venteelt en de wijnproductie worden er geïllustreerd. Een traditionele stopplaats 

is de houtbeurs, die normaal gezien op de voorlaatste zondag van januari wordt 

gehouden en plaatsvindt langs de hoofdweg van het middeleeuwse dorp. Op de 

vrijdagavond vóór de beurs openen de wijnkelders van het dorp hun deuren om 

de “veillà” te vieren. Hierbij kunt u dranken en gerechten uit de lokale traditie 

proeven. In de zomer kunt u ontspannende wandelingen maken langs de stroom 

Fer, die dankzij haar natuurlijke poelen ook canyoningfanaten aantrekt. U kunt ook 

verder gaan naar het bos van Cignas, één van de lievelingsplaatsen van de Graaf 

van Cavour toen deze in Bard verbleef voor de bouw van het fort. Verder in de 

richting van Aosta vindt u het voorgebergte van Bard (381 m). Dankzij de strate-

gische ligging was deze plek altijd een bolwerk tegen invasies. Dit verklaart ook 

de aanwezigheid van versterkingen sinds de vroege oudheid. Het middeleeuwse 

dorp bevat talrijke historische huizen met een interessante architectuur met twee-

lichten en kruisramen die gedeeltelijk zijn gerestaureerd. Ook “Casa Challant” uit 
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• Fort van Bard
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de 15de eeuw, met sporen van fresco’s op de voorgevel en architecturale kenmerken 

die overeenkomen met het kasteel van Issogne. Het fort, dat werd afgewerkt door 

koning Carlo Alberto in 1838, is het indrukwekkendste staaltje van militaire architec-

tuur in Valle d’Aosta. Het werd gebouwd op dezelfde plaats waar zich vroeger de 

versterkingen van de Salassi en later van de Romeinen bevonden en waar vanaf 1034 

het kasteel van de Signori di Bard staat. Deze familie bestond uit machtige leenheren 

van het Huis Savoye tot 1242, toen hun leengoed defi nitief werd overgenomen door 

de graaf van Savoye, die er de directe heerschappij over kreeg. In 1800, toen Na-

poleon Italië binnentrok, werd het oude kasteel een belangrijk punt in het langdu-

rige verzet, dat de opmars van de Franse generaal naar Marengo vertraagde. Toen 

het kasteel zich uiteindelijk moest overgeven, gaf de generaal het bevel om het met 

de grond gelijk te maken. Na een nauwkeurige en recente restauratie, is het een 

belangrijk cultureel centrum geworden dat onderdak biedt aan de Alpenmuseum en 

andere cultuurevenementen en tentoonstellingen naast de tijdelijke en permanente 

tentoonstellingen. Een interessante plek is ook de geologische site tegenover het 

dorp met de “marmitte dei giganti” (potten van de reuzen), uithollingen in de rots 

die het gevolg zijn van erosie door de waterlagen 

onder de gletsjers. In deze zone bevinden zich bo-

vendien rotstekeningen uit de IJzertijd en de “glij-

baan van de vrouwen”, een gepolijste rots die ver-

moedelijk verband houdt met een oude 

zoenofferpraktijk. Langs twee oude steegjes die lei-

den naar Albard di Bard en Albard di Donnas kunt u 

het dorp en het fort bewonderen vanuit een uitzon-

derlijk perspectief. Tijdens de interessante “Barmet-

wandeling” kunt u zes Barmets bezoeken. Dit zijn 

typische bouwwerken onder een rots die worden ge-

maakt door gebruik te maken van de beschutting van 

de enorme rotsmassa’s in Bard, Donnas en Perloz. Er 

zijn ook enkele traditionele evenementen die u zeker 

niet mag missen, waaronder het patroonfeest op 15 

augustus met een historische herdenking, de “Marché 

au Fort”, een markt met typische regionale producten en de vooravond van Kerst-

mis, met de levende kerststal en de mogelijkheid om de privékelders te bezoeken 

in het doolhof van het dorp. In Bard steekt u de brug met ezelrugvorm over om 

Hône (364 m) te bereiken. Hier begint de woeste vallei van Champorcher. Langs 

de weg omhoog komt u voorbij Pontboset (780 m), een eeuwenoud dorp omringd 

door kastanjelaars. Vanhier vertrekken aangename wandelingen waarbij u het na-

tuurschoon kunt bewonderen, zoals de wandeling naar de ravijn van Ratus, de 

“potten van de reuzen” langs de Ayasse-stroom, de wandeling van de zes bruggen, 

die drie stromen oversteekt, de wandeling naar het dorp Barmelle via een oud pad 
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• Romeinse brug
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met stenen treden en de wandeling naar het heiligdom van Retempio. Het water van 

de Ayasse-stroom is ideaal voor kajakliefhebbers. Als u verder gaat, vindt u bovenaan 

de vallei Champorcher (1427 m). Het bewoonde centrum ligt rond het kasteel van de 

oude lokale landheren. Vandaag de dag blijft hier echter alleen een toren met kantelen 

van over. Op de ruïnes van het kasteel werd rond 1400 de kerk van Sint-Nikolaas ge-

bouwd, met kostbare altaren in hout die rijkelijk zijn versierd met goud. Na de kerk 

kunt u met een eenvoudige wandeling een panoramapunt bereiken met zicht op de 

watervallen die worden gevormd door de Ayasse-stroom wanneer deze zich in de ra-

vijn stort. In de 19de eeuw was de vallei één van de vorkeursbestemmingen van koning 

Victor Emmanuel II, die een jachtreservaat bezat in Dondena. Vanhier opent de vallei 

zich op spectaculaire wijze in een enorm stroombekken dat wordt overheerst door de 

Rosa dei Banchi (3164 m) en dat eindigt aan het Miserin-meer, één van de meest inspi-

rerende meren van de Grajische Alpen. Aan het meer ligt het heiligdom van Notre-

Dame des Neiges, een oud gebedshuis en bestemming van de processie die telkens op 

5 augustus plaatsvindt. In de zomer worden er talrijke evenementen georganiseerd die 

de lokale tradities laten herleven: tijdens “Artigiani al lavoro” (ambachtslieden aan het 

werk) worden de oude gebruiken en beroepen 

herdacht en tijdens het “Festa del pane nero” 

(feest van het zwarte brood) kunt u helpen bij 

het bakken van roggebrood en de bereiding van 

oude gerechten op basis van polentabloem of 

gedroogde kastanjes in de gemeenschappelijke 

ovens van de dorpen. Het brood wordt vervol-

gens bewaard op speciale rekken die “ratelë” 

worden genoemd en kan, zodra het droog is, 

worden gesneden met een typisch instrument 

dat “Copapan” wordt genoemd. In de wijk Char-

donney kunt u het ecomuseum van de hennep 

bezoeken en bij de coöperatie “Lou Dzeut” kunt 

u bewonderen hoe hennep met de hand wordt 

bewerkt met een houten weefgetouw. Champorcher is ideaal voor excursies. 

U kunt er prachtig wandelen in het natuurpark van Mont Avic, een uniek regi-

onaal park in Valle d’Aosta, of in de Alleigne-vallei, met een weelderige en 

uitzonderlijke alpenfl ora. Bij Dondena begint ook de Alta Via nr. 2, een boch-

tig excursietraject met veel hoogteverschillen dat via het nationaal park Gran 

Paradiso naar Courmayeur leidt. In de winter biedt de zone van Champorcher 

alpineskipistes met moderne liften die 21 kilometer uitlopen op de hellingen 

van de Cimetta Rossa, een panoramisch balkon op de vallei van Dondena en 

de toppen van Rosa dei Banchi (3164 m) en de Mont Glacier (3185 m). Voor 

langlaufers is er een eenvoudig ringtraject op de heuvels en een langer traject 

in het dorp. Verder zijn er verschillende bestemmingen voor alpineskiërs.

De Poort Van de Vallei



Aosta

• Lillianes 
• Fontainemore 
• Issime 
• Gaby 
• Gressoney-Saint-Jean
• Gressoney-La-Trinité

• Het dorpje Biel 
  Gressoney-La-Trinité

e Gressoney-vallei is de eerste vallei die u tegenkomt als u in 

Valle d’Aosta aankomt vanaf de Povlakte. De vallei begint in Pont-

Saint-Martin en loopt vervolgens uit in een nauwe doorgang die 

zich opent bij de Monte Rosa, een spectaculaire berg met meer dan 28 top-

pen boven de 4000 meter die de natuurlijke grens vormt met Zwitserland. De 

vallei werd ook het “Krämertal” of “vallei van de marktkramers” genoemd 

omwille van de commerciële activiteit van de “Walser” en de bewoners. De 

“Walser“ waren een bevolkingsgroep van Germaanse oorsprong uit het nabij-

gelegen Vallese die op de zuidkant van de Monte Rosa woonden in de 11de en 

12de eeuw. Ze stichtten talrijke dorpen zoals Gressoney, Issime en Niel, waar-

in u nog steeds de “stadels” kunt zien, houten gebouwen die steunen op 

“paddenstoelen” in hout waarvan de hoed bestaat uit een grote stenen schijf. 

Eén van de oudste stadels uit 1547 bevindt zich in Gressoney-Saint-Jean in 

Greschmatto en was ooit een rechtbank en 

gevangenis. Dankzij de frequente handels-

betrekkingen met hun thuisland, slaagden 

de Walser erin om hun eigen tradities te 

behouden in de loop der eeuwen. De prach-

tige kostuums voor vrouwen met de kost-

bare kap in gouden fi ligraan, die tegen-

woordig worden gedragen bij speciale 

gelegenheden, en het Duitse dialect dat nog 

wordt gesproken door een deel van de be-

volking vormen hier het bewijs van. Als u 

opnieuw omhoog gaat in de vallei, is Lillia-

nes (665 m) het eerste dorp dat u tegen-

komt. U vindt er een mooie middeleeuwse 

brug met 4 bogen die leidt naar de kerk van 

San Rocco, met de vijftiende-eeuwse klok-

kentoren in steen. In het midden van dichte bossen en kastanjelaars ligt het 

dorpje Lillianes, dat bekend staat als het kastanjedorp. Het is hiervan de 

grootste producent in Valle d’Aosta. Elk jaar jaar wordt hier op de laatste 

zondag van oktober het oudste kastanjefeest van de regio gehouden. Er zijn 

talrijke excursies mogelijk om de wonderen van de natuur te ontdekken: de 

Bec Fourà, (1830 m), met een letterlijk “geperforeerde” top en het Plan des 

Sorcières (1800 m), waar u getuigenissen van oude heksenrituelen kunt zien. 

Eén van de evenementen die u moet onthouden is het oude “Rouotta”-spel 

op 26 december, een bijzondere vorm van jeu de boules waarbij de but de 
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Op ontdekking naar de 
Walser-cultuur en de natuur. 
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• Koninging Margherita 
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 van de Walser

opmerkelijke naam “cochon” (varken) krijgt. Als u verder omhoog rijdt, komt 

u bij Fontainemore, op een hoogte van 760 meter. Er zijn twee theorieën 

over de oorsprong van de naam, die waarschijnlijk afkomstig is van een oude 

fontein, de “Fontaine de Saint-Maur”. Eén versie vertelt dat het water glin-

sterde door de aanwezigheid van lichtgevende insecten. Volgens een andere 

versie komt de naam van deze bron echter van de “Fontaine de la mort”, door 

de aanwezigheid van arseen in het water. Als u het dorp binnenkomt, ziet u 

de oude middeleeuwse brug met ezelrugvorm met één boog van 22 meter, 

die leidt naar de parochiekerk van Sant’Antonio. In deze kerk is, naast het 

koor in gegraveerd hout, het portaal uit de 17de eeuw in houtsnijwerk zeker 

de moeite waard. Het bouwwerk van de kerk en de bijbehorende brug, die de 

op dit punt de woelige Lys-stroom overbrugt, met de majestueuze bergen op 

de achtergrond, is uiterst inspirerend. Om kennis te maken met het platte-

landsleven van het dorp kunt u even stoppen in Pra-du-Sas in het “Ecomuseo 

della media montagna”, waar traditioneel meubilair en andere voorwerpen 

zijn tentoongesteld. Zodra u voorbij het bewoonde gebied bent, kunt u de 

“Les Gouffres de Guillemore” bewonderen. Dit is een 

heel diepe ravijn die in de rotsen is gevormd door de 

Lys-stroom en zich met een indrukwekkend verval om-

laag stort. Als u vanaf Colombit omhoog gaat, komt u 

bij het natuurreservaat van Mont-Mars vol meren 

en veengronden. In Capoluogo is het Centro Visitatori 

della Riserva zeker een bezoekje waard. Hier vindt u 

voorstellingen van de natuurlijke habitats, foto’s en 

interactieve systemen. Door het gebied loopt een pad 

waarlangs om de 5 jaar de processie voor de Zwarte 

Madonna van het heiligdom van Oropa wordt gehou-

den. Vanaf Fontainemore zijn excursies met uiteenlo-

pende moeilijkheidsgraden mogelijk en voor de lief-

hebbers van canyoning, biedt de stroom Pacoulla 

onvergetelijke afdalingen. Als u nog verder omhoog 

gaat langs de Gressoney-vallei, komt u in een vlak ge-

bied tussen weiden en bossen Issime (953 m) tegen, of “Eischeme” in het 

Walser-dialect, het eerste centrum van de Walser waar nog steeds een taal 

wordt gesproken met opvallende Germaanse wortels die “toitschu” wordt 

genoemd. In het midden van het dorp staat de parochiekerk van San Giacomo 

Maggiore (zestiende eeuw) bekend om de fresco van het laatste oordeel die 

de voorgevel siert. Voor de kerk zijn er vijftien kapelletjes waarin de myste-

riën van Jezus zijn geschilderd. In de kerk zelf zijn het hoofdaltaar uit de 17de 

eeuw in barokstijl en het Museo di Arte Sacra uiterst interessant. In de winter 

kunt u in Issime een rustig verblijf combineren met de nabijgelegen grote 
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• Castel Savoia 
 Gressoney-Saint-Jean

skioorden. In de zomer is het een ideale uitvalsbasis voor talrijke interes-

sante excursies, zoals in de vallei van San Grato, met de kapel van Santa 

Margherita. De fresco’s in deze kapel vertellen de legende dat de vallei werd 

bewoond door 6666 demonen en werd bevrijd door deze heilige. Als u Issime 

verlaat en voorbij het heiligdom van Voury ter ere van de Madonna delle 

Grazie met de inspirerende kruisweg die bestaat uit palen met een driehoek 

boven het heiligdom bent, komt u bij de 1047 meter van Gaby, een Franco-

Provençaals taalkundig eiland in het gebied van de Walser en een geliefde 

bestemming van de Carducci. Zoals in de hele vallei bloeit ook hier de am-

bachtelijke productie. Een typisch kenmerk voor dit dorp is de productie van 

stoffen pantoffels die “sock” worden genoemd. Vanaf het dorp kunt u om-

hoog naar het typische Walser-dorpje Niel, waar u tijdens een kleine wande-

ling uiterst inspirerende watervallen met een verval van 28 meter kunt bewon-

deren. Verder omhoog op de weg komt u bij Gressoney-Saint-Jean (1385 

m), een toeristische trekpleister die geliefd was bij Koningin Margherita van 

Savoye, die er haar zomervakantie doorbracht. Het dorp ligt op een enorm 

plateau met een weelderige vegetatie dat is omringd door dichte bossen, de 

Monte Rosa en de gletsjers van Lys, die worden weerspiegeld in het water 

van het kleine Gover-meer, even buiten het dorpcentrum. Het historisch cen-

trum is heel kenmerkend met enkele perfect bewaarde Walser-huizen rond de 

kerk van de Heilige Johannes de Doper uit 1515, met de mooie klokkentoren 

en een puntdak in koper. Buiten de kerk kunt u de kruisweg bekijken met 

fresco’s van een schilder uit Gressoney. De Villa Margherita (gemeentehuis) 

is heel interessant met veel spitsen, balustrades en machtige grijze granieten 

balkons. Een oude lokale familie liet het bouwen aan het einde van de 19de 

eeuw. Het was verschillende keren de verblijfplaats van Margherita van 

Savoye. Vlakbij de Villa Margherita ligt het “Alpenfaunamuseum”, een muse-

um van de Alpenfauna van Beck Peccoz met een zeldzame en rijke collectie 

aan jachttrofeeën, oude wapens, schilderijen, boeken en publicaties over de 

Alpenfauna. In het groen van de bossen, op een panoramische plaats die 

“Belvedere” heet, ligt Castel Savoia, dat koning Umberto I liet bouwen ter ere 

van koningin Margherita en werd afgewerkt in 1904. De koningin bracht er 

haar zomervakanties door tot 1925. Het kasteel bestaat uit een centrale kern 

met 5 spitstorens. Het vertrek van de koningin ligt op de zonnigste plaats: 

vanuit de ramen van de salon in de noordelijke toren hebt u een prachtig 

uitzicht op de Monte Rosa en de hele vallei. Aan de voet van het kasteel is 

een botanische tuin aangelegd waar planten uit de Alpen groeien en die in de 

zomer volledig in bloei staat. Liefhebbers van gastronomische specialiteiten 

kunnen in de talrijke typische eethuisjes de heerlijke boter en de “toma di 

Gressoney” proeven, een kaas met veel smaak die normaal gezien bij po-

lenta wordt gegeten. In de zomer gaat het aanbod van Gressoney van rustige 
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• Het dorp Alpenzù  
 Gressoney-Saint-Jean

Monte Rosa

wandelingen tot tochtjes langs alpenweiden en berghutten, excursies in de Al-

pen en trekking met liften die ook in de zomer actief zijn. Bovendien zijn er 

mogelijkheden voor klettersteigen, klimroutes, een golfterrein met 9 holes, 

sportvisserij en paardrijden. De traditionele feesten zijn zeker niet te missen: op 

15 augustus is er het Gidsenfeest en op 24 juni wordt de patroon, de Heilige 

Johannes, gevierd. Op de avond van 23 juni worden de vuren ritueel aangesto-

ken en de volgende dag volgt de Heilige Misviering en de processie van de in-

woners van Gressoney in typische Walser-kleding. Tijdens het winterseizoen 

kunt u in Gressoney-Saint-Jean wandelen met sneeuwschoenen en klimmen op 

het ijs. U vindt er ook verschillende langlaufparcours en een route van 23 km 

door de bossen met prachtige uitzichten op de gletsjers. Hier wordt elk jaar de 

“Montersalauf” gehouden, een internationale langlaufwedstrijd. Voor alpineski-

ers biedt het skigebied van Weismatten enkele pistes van een hoog niveau en 

een snowpark voor kinderen. Het laatste dorp van de vallei is Gressoney-La-

Trinité op 1627 meter hoogte. In het dorpcentrum stamt de parochiekerk van de 

Santissima Trinità uit 1671. Ze is gebouwd op de funderingen van een gebouw uit 

de 15de eeuw. De klokkentoren heeft 

een spits met een speciale vorm van 

een ui met erop een koperen schaal en 

een kruis. Het nabijgelegen kerkhof van 

de kerk is een bezoekje waard omwille 

van de ouderdom en de kwaliteit van 

de grafstenen die met de hand werden 

gemaakt door lokale beeldhouwers en 

steenhouwers. Het is het vertrekpunt 

naar de toppen van de Monte Rosa-

bergen en een goed uitgerust station 

voor wintersport. Gressoney ligt in het 

midden van de skizone van Monte Rosa, die met haar 180 km piste de verbin-

ding vormt met de Valle d’Ayas in het westen en met het Piëmontese skioord 

Alagna in het oosten. Staffal, op de top van de vallei, is de toegangspoort tot 

de fanstastische off-piste routes en skipistes vanaf de 4554 meter van de hut 

Regina Margherita, de hoogste berghut van Europa, tot de 4559 meter van het 

Punta Gnifetti. In het juiste seizoen is Monte Rosa de ideale achtergrond voor 

korte wandelingen en voor trekking van meerdere dagen zoals de Alta Via nr. 1, 

een excursieroute met grote hoogteverschillen tussen Gressoney en Courmay-

eur, de Tour del Monte Rosa die, via Italië en Zwitserland, rond de Monte Rosa 

kronkelt en de Grande Sentiero Walser, de weg die de Walser volgden tijdens 

hun migratie. Langs Gressoney loopt ook de Via Alpina, de internationale excur-

sieroute die door het hele Alpengebergte loopt en waarvan één van de varian-

ten, de blauwe route, afdaalt langs de hele Gressoney-vallei tot bij Verrès en 

vervolgens verder loopt in de zone van het park van Mont-Avic.



e route vertrekt in Arnad (375 m), een klein dorpje omringd door 

wijngaarden en kastanjebossen dat beroemd is omwille van de 

DOC-wijn, die het deelt met Montjovet, en het unieke spek. Dit 

smakelijke en geurige vlees, dat het DOP-keurmerk draagt, wordt op smaak 

gebracht met zout, kruiden en bergaroma’s. Het ontbreekt nooit op een bord 

met typische hapjes uit de Valle d’Aosta en wordt vaak gegeten met lauwe 

kastanjes met boter of op zwart brood met honing. Sinds ongeveer dertig 

jaar wordt op de laatste zondag van augustus het “Fehta dou lar” gehouden, 

waarbij de producenten hun huisgemaakte spek voorstellen en laten proe-

ven. Bij de toegang tot dit interessante dorp ligt de parochiekerk van Sint 

Maarten, een klein Romaans juweeltje met een voorgevel uit het einde van 

de 15de eeuw. In deze kerk is het dak van de linkerbeuk versierd met een 

serie fresco’s uit de late gotiek. Vlak na het dorp, op slechts 3 kilometer en 

verborgen tussen de kastanjelaars, ligt in de vallei 

van Machaby het heel oude heiligdom van de Ma-

donna delle Nevi (te voet bereikbaar). Op het plein-

tje ervoor staan enkele standbeelden die zijn uitge-

houwen in grillsteen. De brug van Echallod, die 

volledig in steen is gebouwd, en de drie kastelen, die 

vanaf de toppen in de omgeving het dorp bewaken, 

stammen uit de Middeleeuwen. Even buiten het dorp 

bevinden zich klimrotsen die zeer worden gewaar-

deerd en worden bezocht door talrijke liefhebbers 

van de klimsport. Verder in de richting van Aosta 

vindt u aan de linkerzijde het dorp Issogne (387 m) 

met een kasteel dat zijn huidige vorm kreeg aan het 

einde van de 15de eeuw door prior Giorgio di Chal-

lant. Aan de buitenzijde lijkt het meer op een adellijk 

paleis dan op een kasteel omdat het geen verdedi-

gingswerken bevat. Let zeker op de volgende elementen: de achthoekige 

fontein met de smeedijzeren granaatappelboom, de zeven “maantjes” die 

zijn geschilderd als fresco’s onder de zuilengalerij van de binnentuin en 

scènes uit het volkse en ambachtelijke leven van die periode, de prachtige 

baronnenzaal met wandschilderingen en de kapel. Als u voor Issogne de 

Dora Baltea oversteekt, komt u bij Verrès (391 m), dat wordt overheerst 

door het indrukwekkende kasteel dat werd gebouwd in de tweede helft van 

de 14de eeuw door Ibleto van Challant. Het is een enorme cubus in steen met 

een zijde van 30 meter die is verfraaid met tweelichten, boogdeuren, een 

monumentale traphal en kolossale schoorstenen. In de carnavalperiode her-

D 

• Kasteel van Issogne

• Arnad • Issogne 
• Verrès • Champdepraz 
• Montjovet 
• Challand-Saint-Victor 
• Challand-Saint-Anselme 
• Brusson • Ayas

Aosta

Een reis tussen kastelen 
en traditionele architectuur.

Monte Rosa



• Bezoekerscentrum van het park
• Natuurpark van Mont Avic

beleeft het kasteel de grandeur van het adellijke landhuis van de familie 

Challant. De belangrijkste persoon hierbij is ongetwijfeld Caterina van Chal-

lant, die zich omringt met graven, gewapende wachters en kapiteins in de 

klederdracht van weleer.Vier dagen lang worden er dansavonden, feestelijke 

herdenkingen van historische gebeurtenissen en een theatervoorstelling, 

“Een schaakpartij” van Giuseppe Giacosa, georganiseerd. In het dorpcentrum 

kunt u het college van Saint-Gilles bezoeken uit de 11de eeuw en de aanpa-

lende parochiekerk van Sant’Egidio, die werd gebouwd op een bestaande 

Romaanse kerk. De “Mercatino verreziese dello scambio e dell’occasione” is 

niet te missen. Deze markt wordt elke eerste zondag van mei en september 

gehouden. In één van de meest panoramische hoekjes ligt het arboretum 

“Borna di Laou” met panoramische pleintjes en kaartjes die de botanische 

namen van de bomen aangeven. Op een kleine afstand van Verrès ligt 

Champdepraz (523 m), met het nationaal park van Mont Avic, een uniek 

regionaal park in de Valle d’Aosta dat erg wordt gewaardeerd omwille van 

de heel gevarieerde fl ora, de grote hoeveelheid meren en het grootste bos 

met bergdennen van de Alpen. Het park werd 

opgericht in 1989 om de natuur in de vallei 

van de Chalamy-stroom te beschermen, één 

van de paradijzen van de canyoningsport. In 

Covarey liggen het bezoekerscentrum van 

het park en een natuurmuseum dat de rots-

achtige omgeving, de vochtige zones en de 

bossen van het park beschrijft aan de bezoe-

kers met behulp van interactieve systemen. 

Het oude dorp Montjovet (402 m) met een 

strategische ligging langs de Romeine heer-

weg van Gallië wordt gedomineerd door het 

kasteel van Saint-Germain uit de 11de eeuw, 

waarvan nu nog een mooie toren en enkele 

resten van de omwalling zichtbaar zijn. Te-

rug in Verrès gaat u omhoog naar de grote 

en zonnige Valle d’Ayas, die 32 km omhoog klimt langs de loop van de 

Evançon-stroom. Het eerste dorp dat u tegenkomt is Challand-Saint-Victor 

(765 m), waar u de overblijfselen van het kasteel van Villa uit de 10de eeuw 

kunt zien. Het gebied hierrond is een deel van het reservaat van het meer 

van Villa, een veenachtig meerbekken in het laaggebergte met een groot 

contrast tussen de moerassige omgeving van het meer en de droge omge-

ving errond. De Evançon-stroom loopt recht door hoge rotswanden en vormt 

een inspirerende waterval op de hoogte van Isollaz. Boven 1000 m komt u 

bij het heiligdom van Sant’Anna dat het dorp Challand-Saint-Anselme aan-
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kondigt op 1036 m. In Ruvère bevindt zicht de gelijknamige molen die vroe-

ger werd gebruikt om graan te malen en notenolie te produceren en nu 

volledig is gerestaureerd als tentoonstellingsruimte. Een heel panoramische 

rit met de auto over de Col Tzecore (1607 m) brengt u eerst bij Emarèse en 

daalt vervolgens af naar Saint-Vincent. Voor liefhebbers van de ambachten, 

wordt de eerste zondag van augustus “Travail di veillà” georganiseerd, een 

beurs-tentoonstelling van typische ambachten uit Valle d’Aosta. Het plateau 

Arcesaz vormt het begin van het dorp Brusson (1338 m). U merkt meteen de 

ruïnes van het kasteel van Graines op, dat is gebouwd op een rotspunt. Het 

kasteel is een belangrijk voorbeeld van vroeg-Romaanse architectuur, met 

een toren, een kapel en een grote omwalling. Het dorp is omringd door 

weiden en coniferenbossen en heeft een zacht klimaat dankzij de zon. Het 

wordt vooral gewaardeerd door gezinnen. Het landschap is rijk aan bronnen 

en meren en is een bestemming voor gemakkelijke en aangename wandelin-

gen. De oevers van het kunstmatige meer van Vollon zijn goed uitgerust 

voor dagen van totale ontspanning. In het winterseizoen wordt Bruson de 

ideale bestemming voor liefheb-

bers van nordic skiing en worden 

er belangrijke internationale wed-

strijden gehouden. Er zijn 30 km 

pistes van verschillende moeilijk-

heidsgraden die lopen door de 

hele gemeente met een afdaling 

van 15 km naar Estoul, waar zich 

ook de liften van het skioord Pala-

sinaz bevinden. Ayas is het laatste 

dorp van de oude vallei van de 

familie Challant. Het ligt in een 

prachtig stroombekken dat wordt 

overheerst door het massief van 

Monte Rosa. De bergketen op de 

grens met Zwitserland loopt van 

de heuvel van Théodule tot de doorgang van Monte More in de Valle Anza-

sca en omvat een groot aantal toppen van 4000 meter. De bekendste hiervan 

zijn de Breithorn (4165 m), de Polluce (4092 m), de Castore (4228 m), de 

oostelijke (4527 m) en de westelijke (4480 m) Lyskamm. De belangrijkste 

gletsjers zijn die van Verra, waar de Evançon-stroom ontspringt. Bij de naam 

Ayas hoort geen specifi eke woonkern. De zone is verdeeld in talrijke dorp-

jes, met als bekendste namen Antagnod, Lignod, Champoluc, Frachey, Saint-

Jacques en Crest. Antagnod ligt op 1710 meter hoogte en beschikt over een 

mooie panoramische ligging. De parochiekerk van Sint Maarten van het 

• Kasteel van Graines, Busson
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einde van de 15de eeuw is heel interessant, met een bijzondere klokkentoren 

met een bol. In de kerk kunt u een kostbaar barok altaar in gegraveerd hout 

dat is geschilderd en verguld en verrijkt met talrijke standbeelden, een por-

taal en het prachtig uitgesneden koor bewonderen. Ook het museum voor 

heilige kunst van de parochie in de kapel van het kerkhof is de moeite waard. 

In het historisch centrum vindt u enkele typische bouwwerken, zoals het 

Maison Fournier, een huis met een lang houten balkon met een cilindervor-

mige toren waarin de permanente tentoonstelling van typisch ambachtelijk 

werk uit de Valle d’Aosta is ondergebracht. In de winter maken de talrijke 

aangename skipistes en een uitgeruste speeltuin voor de kinderen deze plaats 

ideaal voor gezinnen en mensen die houden van de zon. Als u de panorami-

sche weg volgt die door Antagnod loopt en vervolgens langs de andere oever 

van de Evançon komt en Champoluc bereikt, treedt u binnen in het koninkrijk 

van de “Rascards”, typische bouwwerken in hout op paddenstoelvormige 

steunpalen in steen of in houdt die ze omhoog houden boven het onderlig-

gende deel in baksteen. Champoluc (1568 m) ligt in een groot en zonnig dal 

met gletsjers die de vallei op 

de achtergrond afsluiten. Het is 

het bekendste toeristische cen-

trum van de Valle d’Ayas, een 

vakantiebestemming zowel 

voor de zomer als voor de 

winter. Met de kabellift van 

Crest en de stoeltjeslift van 

Frachey komt u bij het skioord 

Monterosa ski met 180 km pis-

tes voor elke moeilijkheids-

graad. Het beschikt over mo-

derne apparatuur die het via 

de pas van Bettaforca verbindt 

met de nabijgelegen vallei van 

Gressoney en de Valsesia 

(Alagna). Voor veeleisende sportievelingen biedt Champoluc off-piste routes 

en skipistes. Hier wordt om de 2 jaar de Trofeo Mezzalama gehouden, een 

skiwedstrijd die vanaf Cervinia de Monte Rosa oversteekt en meerdere keren 

boven 4000 meter uitkomt om uiteindelijk Gressoney-La-Trinité te bereiken. In 

de zomer biedt Champoluc verschillende ontspanningsmogelijkheden gaande 

van bergbeklimmen tot paardrijden, van eenvoudige wandelingen naar meer-

tjes of typische dorpjes in Walser-stijl zoals Cunéaz en Mascognaz tot trek-

king naar de overgang naar de Gressoney-vallei en Valtournenche.Langs deze 

routes vindt u gemakkelijk kapellen. De hele streek is er letterlijk mee be-
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zaaid. In de vorige eeuwen werden ze door de inwoners van de verschil-

lende dorpen gebouwd. Enkele ervan zin groot en versierd met fresco’s, 

andere klein en strak. Het zijn allemaal uitdrukkingen van een “volkse” religie 

die verband houdt met de behoefte aan bescherming en aan het afwenden 

van onheil en rampen. De kruisweg is gemaakt met uitgehouwen stenen 

platen,  vertrekt boven het heiligdom van Barmasc en reikt tot de top van de 

Monte Zerbion, waar een standbeeld van de Madonna staat met een hoogte 

van 7 meter. Vanaf Barmasc begint ook het mooie landschap langs de “ru” 

Cortod. Het is de langste “ru” van de regio en werd aangelegd aan het begin 

van de 15de eeuw om water van de gletsjers van de Monte Rosa naar de 

droge heuvel van Saint-Vincent te voeren. In Valle d’Aosta liggen er bijzon-

der veel “ru’s”. Het zijn irrigatiekanalen die zijn aangelegd tussen de der-

tiende en de vijftiende eeuw om water naar de landbouwgebieden te voeren, 

in het bijzonder aan de zuidkant. Vele ru’s werken nog steeds, hoewel ze 

meer en meer worden vervangen door leidingen. Gelukkig zijn er nog en-

kele ontdekt die u te voet, met de mountainbike of te paard kunt volgen 

langs aangename bijna vlakke paad-

jes. Vergeet ook zeker de typische 

productie van “Sabots” van deze 

streek niet: typische houten klom-

pen die de valleibewoners in elk 

seizoen van het jaar gebruiken om-

dat ze de voeten uitzonderlijk warm 

en droog houden. Al heel vroeg 

wijdden hele families zich aan de 

productie ervan, in het bijzonder in 

het winterseizoen. Na Champoluc, 

eindigt de route in Saint-Jacques 

(1670 m). De huizen van het oude 

dorp zijn verzameld rond het kerk-

je. Hier vertrekken de muilezels naar 

enkele berghutten zoals Mezzalama, 

het vertrekpunt voor de liften naar 

enkele belangrijke toppen van de 

Monte Rosa. U kunt op een andere 

manier afdalen naar de vallei: daal 

af tot het dorpje Brusson en neem vervolgens rechts de panoramaweg die 

omhoog gaat naar de Col de Joux (1640 m), om vervolgens terug af te dalen 

naar Saint-Vincent. Op de heuvel kunt u halt houden om te lunchen in één 

van de typische restaurants of om te wandelen in de bossen. 

• Skipistes, Antagnod
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p de heuvel in een tegen de wind beschutte vallei ligt Saint-

Vincent (575 m), een plaats met kostbare overblijfselen uit het 

verleden. Zo zijn er de indrukwekkende ruïnes van de Romein-

se brug, waarvan een steunpilaar overblijft die een idee geeft van de 

vroegere glorie en de Romeinse sporen in de ondergrond van de kerk van 

San Vincenzo. De parochiekerk werd gebouwd door de Benedictijnen in 

de 11de eeuw in Romaanse stijl en beschikt over een interessante crypte 

met versierde kapitelen en een museum voor heilige kunst met zeldzame 

en kostbare objecten. Het is een stadje in moderne stijl dat aan het begin 

van de 20ste eeuw heel bekend was toen de “Fons Salutis” volledig actief 

was. Het water van deze bron wordt ook vandaag de dag nog steeds ge-

bruikt omwille van de geneeskrachtige eigenschappen. Sinds 1947 is Saint-

Vincent ook bekend omwille van één van de weinige toegelaten casino’s in 

Italië. Het casino steunt ver-

schillende evenementen zo-

als de “Saint-Vincent-prijs” 

voor journalistiek, de “Saint-

Vincent-prijs” voor “Fictie” 

en de ‘Internationale prijs 

voor de vrouw van het 

jaar”.

Tijdens de carnavalperiode 

worden de kinderen de on-

betwiste leiders van Saint-

Vincent. een kleine burge-

meester neemt samen met een gemeentebestuur en een “ad-hoc” raad 

symbolisch de taak op zich om het stadje te “besturen”. In de zomer kunt 

u korte wandelingen maken tussen de dorpen op de nabijgelegen berghel-

lingen om de beschaving van de Alpen te ontdekken of kunt u omhoog 

gaan naar de Col de Joux (1640 m) langs één van de meest panoramische 

wegen van de streek met zicht op de centrale vallei. De heuvel is ideaal 

voor wandelingen, excursies te paard of tochtjes met de mountainbike. In 

de winter is er een klein skioord met een modern snowpark op maat van 

wie een fi jne dag wil beleven met het gezin of wil wandelen met sneeuw-

schoenen. Châtillon (549 m) grenst aan Saint-Vincent en bevindt zich 

bijna in het centrum van de Valle d’Aosta. Het strekt zich uit over een 

grote vallei op de beide oevers van de Dora Baltea en de Marmore-

stroom, met in het noorden de Monte Zerbion (2720 m) en in het zuiden 

de Barbeston (2483 m). In het dorp ligt een woonkern uit de 16de en 17de 
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eeuw. In bepaalde dorpen kunt u de landelijke en goed bewaarde woon-

kernen nog zien, net als de middeleeuwse torens (Conoz, Néran, La Tour). 

Ook de gewaagde brug over de Marmore-stroom uit de Romeinse tijd is 

monumentaal. Deze bestaat uit één boog van 15 meter. In het landschap 

van Châtillon liggen drie kastelen: het kasteel Passerin d’Entrèves, het 

kasteel Baron Gamba. in grote parken met monumentale en eeuwenoude 

bomen, en het kasteel van Ussel aan de overkant van de Dora, dat werd 

gebouwd door Ebalo van Challant in 1350. Het is een voorbeeld van feo-

dale militaire bouwkunst in Valle d’Aosta en werd zorgvuldig gerestau-

reerd. Op dit moment wordt het gebruikt als tentoonstellingsruimte. Het 

dorp ontstond aan de uitgang van de Valtournenche, die omhoog klimt 

tot de berhellingen van de Cervino op de grens met Zwitserland. De Cer-

vino is het symbool van de Valtournenche en speelt een belangrijke rol in 

de geschiedenis en de ontwikkeling van het toerisme in deze vallei. Het 

eerste dorp dat u tegenkomt is Antey-Saint-André (1080 m), met een zon-

nige ligging die beschut is tegen de wind. Vanaf Antey hebt u een uiterst 

inspirerend uitzicht op de Cervino die, met zijn meesterlijke omvang, zich 

een weg lijkt te banen door de wanden van de vallei. Dit uitzicht sprak al 

in de 19de eeuw tot de fantasie van avontuurlijke reizigers. De parochiekerk 

van Sant’Andrea heeft een mooie Romaanse klokkentoren en bevat de resten 

van een toren van het kasteel van Cly. Vanaf Grand Moulin kunt u de resten 

zien van de “ru du pan perdu”, een oud aquaduct uit de 16de eeuw met 

meesterlijke bogen die tegen de berg aanleunen dat het water van de Mar-

more-stroom naar de velden van het midden van de vallei bracht. In de 

zomer kunt u verschillende routes te voet of met de mountainbike volgen.

Monte Cervino
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Mooie paadjes leiden naar Torgnon, Chamois en naar La Magdeleine 

langs oude pittoreske dorpjes en sierlijke kerkjes. Antey is bovendien 

uitgerust voor outdoorsporten, met een avonturenpark met sportieve 

en recreatieve routes voor kinderen en volwassenen en met een mo-

dern klimparcours. In augustus is de ambachtenbeurs niet te missen. 

Hier stellen de leerlingen van de graveer- en beeldhouwkunst hun 

werk ten toon. In oktober is er het appelfeest. In de winter kunt u 

nordic skiing beoefenen op pistes met verschillende moeilijkheidsgra-

den. Vanaf Antey vertrekken 2 wegen die respectievelijk rechts naar 

La Magdeleine en links naar Torgnon leiden. La Magdeleine (1644 m) 

is een rustig plaatsje dat bestaat uit verschillende dorpjes tussen het 

groen en de weiden. Het typische “molenpad” verbindt molens waar-

van er enkele nog steeds actief zijn. Ze werden onlangs gerestaureerd 

en bevinden zich allemaal langs dezelfde waterloop. Vroeger werden 

ze gebruikt om graan te malen (gerst, haver, tarwe) dat vroeger op 

de zonnige hellingen van dit dorpje groeide. Er zijn veel niet te 

zware routes voor wandelingen 

en excursies met de mountain-

bike in de omliggende bossen. 

De mooie panoramaweg tussen 

het dorp en Chamois wordt in 

de winter een langlaufpiste. La 

Magdeleine is een klein skioord 

op de hellingen van de berg 

Tantané met eenvoudige ski-

pistes en mogelijkheden tot 

nordic skiing. De liefhebbers 

van alpineskiën kunnen de pis-

tes gebruiken die ook veel 

worden gebruikt in de zomer, 

zoals die van de berg Zerbion 

of de heuvel Portola. Torgnon 

(1489 m) is een oud dorp dat verdeeld is in talrijke wijken die de 

typische architectuur van de Alpen bewaren. Het dorp heeft een zon-

nige ligging tussen weiden en dichte bossen met een schitterend uit-

zicht op de Cervino. De parochiekerk van Sint Maarten met de Ro-

maanse klokkentoren beschikt over een interessante preekstoel 

versierd met houtsnijwerk en een kostbaar houten kruisbeeld. Ook het 

etnografi sch museum “Petit monde” in de wijk Triatel is heel interes-

sant. U kunt het bouwwerk dat uit drie plattelandsgebouwen bestaat, 

de raccard, de grange en de grenier, ook te voet bereiken met een 

aangename wandeling van een half uur. Het geeft een beeld van het 

• Chamois



vroegere leven van de inwoners van dit dorp. In de zomer kunt u inte-

ressante excursies maken, mountainbikeroutes afl eggen en wandelin-

gen te paard volgen tussen weiden en coniferenbossen. In de winder 

biedt het enorme skigebied mooie pistes die ideaal zijn voor elk vaar-

digheidsniveau. Voor de kinderen is er een uitgeruste speeltuin en voor 

de langlaufers zijn er pistes van verschillende lengtes, waaronder een 

lange panoramische route “Grandes Montagnes” tussen bossen en open 

plekken.Vanaf Torgnon kunt u ook de centrale vallei bereiken via de 

pas van Saint-Pantaléon (1650 m), met een inspirerend panorama op de 

Cervino. De “Lo martzé di Torgnolen”, de typische ambachtelijke markt 

in het historisch centrum, en het paardenevenement dat elk jaar aan 

het begin van juli de zomer inluidt zijn zeker een vermelding waard. 

Als u terugkeert naar Antey-Saint-André, komt u iets verder de wijk 

Buisson tegen, waar de kabellift vertrekt die de vallei verbindt met 

Chamois (1815 m), een uniek dorp dat u alleen te voet of met de kabel-

lift kunt bereiken. Het is de ideale uitvalsbasis voor wandelingen naar 

de vallei van Cheneil, het heiligdom van Clavalité of het meer van Lod, 

waar u kunt sportvissen of op krachten kunt komen in de picknickzone. 

Naast de traditie is er echter ook het moderne karakter. In Chamois 

bevindt zich de eerste landingsbaan in de bergen voor lichte vliegtui-

gen. In de winter is de sfeer uiterst charmant. U krijgt het gevoel dat u 

terugkeert in de tijd. Het skigebied biedt verschillende soorten pistes 

op maat van de vaardigheden van elke skiër. Maar ook de liefhebbers 

van alpineskiën en van sneeuwschoenen hebben een ruime keuze aan 

routes. De traditionele fakkeltocht met een groot vuur om middernacht 

op 31 december is niet te missen. Na Buisson, loopt de weg verder naar 

   >>>

• Chamois



Maen. Het meer hier is een toeristisch visreservaat van de streek. Nog 

verder ligt Paquier, de hoofdplaats van de gemeente Valtournenche 

(1528 m), de thuishaven van de Alpengidsen van de Cervino. De me-

dailles, bordjes en gedenktekens op de Piazatte delle Guide getuigen 

hiervan. Vanhier vertrokken de expedities op de “Gran Becca” (de 

naam van de lokale bevolking voor de Cervino) die in de 19de eeuw 

aan de oorsprong lagen van het moderne alpinisme. Er zijn veel wan-

delingen en excursies die u te voet, te paard of met de mountainbike 

kunt maken: bijvoorbeeld de tocht naar Cheneil, waar u een schitterend 

uitzicht hebt op de Valtournenche en op de Cervino of, voor de minder 

sportievelingen die het panorama vanaf de top willen bewonderen, de 

tocht omhoog met een moderne kabellift. “Le Gouffre des Busserailles” 

is nog een populaire bestemming. Het is een ravijn van 35 meter diep 

en meer dan 100 meter lang die is uitgesleten in de rotsen door het 

water van de Marmore-stroom, die hier een verval heeft van meer dan 

10 meter. Er zijn veel traditionele evenementen in de zomer. “Lo pequie 

martzé de Votorneintse”, een am-

bachtelijke markt, het “Feta dis 

Eteles”, een avond met proeve-

rijen en folklore, de “Veillà”, de 

herdenking van oude beroepen, 
het Feest van de gidsen en de 

skimeesters met fl oklorespekta-

kels, praktische demonstraties 

van klim- en eerste hulptechnie-

ken en ten slotte aan het einde 

van september de “Desarpa”, 

met de afdaling van de alpenwei-

den door de kuddes. In de winter 

biedt het skigebied 35 km pistes 

en is het verbonden met het ge-

bied van Breuil-Cervinia, van-

waar u ook de Zwitserse instal-

laties aan de andere zijde van de 

Cervino die boven Zermatt uit-

torent kunt bereiken, met een 

totaal van 350 km piste. Er zijn 

talrijke routes voor liefhebbers 

van alpineskiën. Er zijn twee langlaufpistes in Maen en Champlève. 

Enkele kilometers verder opent zich de vallei van Breuil-Cervinia (2050 

m), met de Grandes Murailles aan de linkerzijde en aan de voet van de 

indrukwekkende top van de Cervino (4478 m). 

• De weerspiegeling 
 van de Cervino
 in het Lago Blu



 

Cervinia is een zone met alpenweiden die al aan het einde van de 18de 

eeuw was gekend door alpinisten. De streek kwam echt tot leven aan 

het begin van de 20ste eeuw, toen de verbindingsweg naar Valtournen-

che werd aangelegd. De toeristische ontwikkeling is het gevolg van de 

grote kabelliften. Het skigebied is verbonden met de Zwitserse pistes 

van Zermatt en die van Valtournenche. Het is één van de grootste skige-

bieden van de Alpen en biedt een keuze uit verschillende trajecten die 

zijn aangepast aan elke skiër en de snowboarders kunnen zich uitleven 

in het snowpark. De liften brengen u tot 3480 meter naar het Plateau 

Rosà, waar u ook in de zomer kunt skiën. Vanhier kunt u genieten van 

een spectaculair panorama en kunt u een klein werkmuseum bezoeken. 

Ook in de zomer hebt u er veel mogelijkheden: van rustige wandelingen 

tot zwaardere trekkingroutes of bergen beklimmen in het gezelschap 

van Alpengidsen. U kunt er elke sport zowel in de winter als in de 

zomer beoefenen. In Cervinia vindt u ook één van de hoogste golfter-

reinen van Europa. Als evenementen mag u het Gidsenfeest met folklo-

respektakels, de regatta 

op het meer Cime Bianche 

(hoogste zeilwedstrijd ter 

wereld), de wereldbeker 

“Speed Skiing” en ten 
slotte de “Trofeo Mezzala-

ma”, een prestigieuze ski-

wedstrijd die om de twee 

jaar wordt georganiseerd 

op een adembenemend 

parcours tussen Cervinia 

en Gressoney-La-Trinité 

zeker niet missen. Als u 

terug naar Cervinia ver-

trekt, is het even buiten de 

woonkern de moeite om te 

stoppen bij het beroemde 

Lago Blu om de weerspiegeling van de Cervino in het water te bewonderen. 

• Plan Maison
 Breuil-Cervinia



• Saint-Denis
• Chambave • Verrayes
• Nus - Saint-Barthélemy
• Fénis •Saint-Marcel
• Brissogne • Quart 
• Aosta• Gressan • Pila 

• Astronomisch observatorium
 Saint-Barthélemy

e rijksweg van Saint-Vincent naar Aosta loopt door een landbouw-

zone die rijk is aan wijngaarden en bezaaid is met middeleeuwse 

torens en kastelen. Aan dacht rechterzijde ligt in Saint-Denis het 

kasteel van Cly (11de eeuw), waar in de zomer middeleeuwse voorstellingen 

en aan het begin van december het feest van de maretak wordt gehouden. 

Vervolgens komt u Chambave (486 m) tegen, dat bekend staat om de wij-

nen zoals de “Muscat”in een droge en een zoete versie. De coöperatie “Crot-

ta di Vegnerons” biedt de juweeltjes uit een oeroude wijntraditie: de “Clairet” 

e de passito die ervan wordt gemaakt werden al gewaardeerd door Karel VIII 

van Frankrijk in 1494. Op de laatste zondag van september wordt het “Drui-

venfeest” gevierd, één van de meest gewaardeerde feesten van de streek. Het 

is een kermis waar u de “Crotte” (de wijnkelders van het dorp) kunt ontdek-
ken en kunt deelnemen aan de “Coursa di Bosse” (vatenrace) en waar u na-

tuurlijk de druiven en DOC-wijnen van de streek kunt proeven. Op de heuvel 

bevindt zich langs de weg die via de pas van Saint-Pantaléon naar Torgnon 

leidt de gemeente Verrayes (1017 m). Het “Arboretum” van de geestelijke 

Vescoz die hier tussen 1905 en 1909 ongeveer 11000 bosplanten onderbracht, 

waaronder ook exotische soorten, en het natuurreservaat Stagno del Lozon, 

een interessante vochtige zone met een enorm aanbod aan waterplanten-
soorten, zijn zeker de moeite waard. Vanaf de picknickzone in Champlong 
(1648 m) kunt u interessante excursies maken, zoals de klim naar de Becca 
d’Aver, vanwaar u de centrale vallei van de Dora kunt bewonderen. In de 
winter vindt u in Verrayes drie langlaufpistes waarvan er één is verbonden 
met het skigebied van Torgnon. Als u terug enkele kilometers rijksweg nr. 26 

volgt, vindt u Nus (529 m), waar de “Malvoisie”, één van de meest geliefde 
witte wijnen van de vallei, en de “Vien de Nus”, die volgens de legende zelfs 
al geliefd was bij Pontius Pilatus, worden geproduceerd. In het dorp kunt u 
de ruïnes van het kasteel dat volgens de legende van Pilatus was bewonderen 
en op de heuvel ziet u het kasteel van de heren van Nus (veertiende eeuw). 
De plaatsnaam Nus is een Romeinse afl eiding en is afkomstig van “ad nonum 
(ab Augusta) lapidem”, wat de afstand in Romeinse mijlen tussen Aosta en 

Nus aangeeft. Vanaf Nus kunt u omhoog klimmen naar de vallei van Saint-

Barthélemy. In de wijk Lignan (1630 m), een balkon vanwaar u de belang-
rijkste toppen van de Grajische Alpen kunt bewonderen, kunt u onder de 
begeleiding van een expert het astronomisch observatorium bezoeken. Dit is 
uniek in zijn soort dankzij de eigenschappen en de verscheidenheid van de 
beschikbare instrumenten. Lignan is een ideale plaats voor excursies met 
verschillende moeilijkheidsgraden. De bekendste hiervan is de tocht naar het 
heiligdom van Cuney (2652 m), het hoogste van Europa, dat werd gebouw 

AostaAostaAos

Van de Romeinse periode tot nu 
tussen natuur, cultuur en folklore.
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in 1650 en gewijd is aan Madonna delle Nevi. Het feest hiervan wordt op 5 augustus 

gevierd. In de winter biedt deze plaats 30 km langlaufpistes in het midden van de 

natuur. Voor Nus staat het kasteel van Fénis, het bekendste kasteel van de Valle 

d’Aosta. Het werd gebouwd in de helft van de 14de eeuw door Aimone van Challant 

op de ruïnes van een dertiende-eeuws kasteel. Het binnenplein met de sierlijke half-

ronde traphal, de torens met kantelen, de mooie haardvuren, de prachtige kapel en 
de staatsiezaal zijn zeker een vermelding waard. Als u verder gaat richting Aosta 

komt u bij Saint-Marcel (625 m), waar u een interessant mineralenpark en het heilig-
dom van Plout kunt bezoeken. Het natuurreservaat “Les Iles” waarin veel soorten 

trekvogels leven, wordt gedeeld met Brissogne (827 m), met een terrein voor tradi-
tionele spelen (palet, fi olet, rebatta en tsan) en een sportzone met een golfterrein met 

3 holes. Aan de overkant ligt de woonkern van Quart (536 m), waar u op de heuvel 
het mooie kasteel vindt, een complexe constructie uit de 12de tot de 17de eeuw. Hier 

wordt de vallei breder en hebt u aan de horizon een schitterend uitzicht op de 

Monte Rutor.Vervolgens komt u bij Aosta, de hoofdplaats van de regio in een vlakke 

vallei op 580 m hoogte bij de samenloop van de Dora Baltea en de Buthier-stroom 

die wordt overheerst door de Becca di Nona 

en de Monte Emilius. De Kleine en Grote Sint-

Bernhardpassen maakten van dit gebied al 

heel vroeg een belangrijk strategisch knoop-

punt. Om deze reden veroverden de Romei-

nen deze streek en stichtten ze er in 25 v.Chr. 
Augusta Paetoria. Er zijn talrijke resten be-
waard van monumenten uit deze periode. de 
brug, de boog van Augustus, de Porta Praeto-
ria, de forensische cryptoporticus, het theater 
en de omwalling. Uit de oud-Christelijke peri-
ode (5de-6de eeuw) zijn de opgravingen van 
de kruisvormige kerk van San Lorenzo voor 
het college van Sant’Orso bewaard, waar de 
eerste bisschoppen werden begraven. De stad 
bewaart ook belangrijke sporen uit de Mid-
deleeuwen: het complex van Sant’Orso, met 

de Romaanse klokkentoren, het college met de crypte, het kostbare klooster 
en het prioraat, de kathedraal het schattenmuseum, de stoelen en de crypte 
en, in beide monumenten, zeldzame fresco’s uit de 9de eeuw op het gewelf. 
In het centrum Saint-Bénin, de kerk van San Lorenzo, de Torre dei Signori di 
Porta Sant’Orso en de ruimte Porta Decumana bij de bibliotheek worden elk 
jaar talrijke interessante tentoonstellingen gehouden. In het regionale archeo-
logisch museum loopt op dit moment een tentoonstelling over de geschiedenis 
van de stichting van Aosta, over de muntencollectie “Andrea Pautasso” en 
enkele bijzonder prestigieuze tijdelijke tentoonstellingen. In de ondergrond 

• Kasteel van Fénis
• Romeinse cryptoporticus        
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van het museum kunt u bovendien de opgraving zien van de linkse Porta Prin-
cipalis die onlangs werd ontdekt. In Aosta wordt elk jaar op 30 en 31 januari de 
traditionele en eeuwenoude beurs van Sant’Orso gehouden, waarbij alle traditi-
onele ambachten worden voorgesteld: beeldhouwkunst en houtsnijwerk, bewer-
king van grillsteen, smeedijzer en leer, het weven van “drap”, een linnen stof 
die op oude houten weefgetouwen wordt bewerkt en vervolgens kantwerk, 
vlechtwerk, voorwerpen voor thuis, treden in hout, vaten en nog veel meer. 
Sinds enkele jaren wordt omwille van het succes van de evenementen ook een 
zomereditie georganiseerd, die gewoonlijk vóór 15 augustus valt. In januari 
biedt Aosta ook sinds enkele jaren een evenement dat een combinatie is van 
traditie, feest en folklore met carnaval. Het is een bijeenkomst van de carnaval-
groepen uit de hele regio en de aangrenzende Alpenstreken die het historische 
centrum laat bruisen van leven en kleuren. Aan het einde van de zomer worden 
om de twee jaar ook twee belangrijke evenementen georganiseerd: “de inter-
nationale bergwijnwedstrijd”, het laatste weekend van augustus van onpare 
jaren en de “Desarpa”, het feest van de terugkeer van de kuddes van de alpen-

weiden tegen het einde van september 
in de pare jaren. In oktober trekt de fi -
nale van de “Bataille de reines”, een 
unieke strijd van runderen die gewoon-
lijk de voorlaatste zondag van oktober 
wordt gehouden, een groot aantal toe-
schouwers. Deze vormt het vervolg 
van enkele eliminatierondes die in de 
lente en in de late zomer worden ge-
houden in verschillende dorpen van de 
vallei. Aan de rechterzijde van de Dora 

ligt bijna voor Aosta op 626 meter hoog-

te Gressan, dat omringd is door enorme boomgaarden. Hier wordt de honing-
productie elk jaar gevierd met een feest op de eerste zondag van oktober. U 
kunt er de Romaanse kerk van Sainte-Marie-Madeleine en de middeleeuwse 
Tour de Villa bewonderen. In het hoge gedeelte van het dorp ligt het natuurre-
servaat “Côte de Gargantua“ met gletsjerafzettingen uit het Quartair in de vallei. 
Het is een omgeving die geschikt is voor zeldzame steppe- en mediterrane 
planten. Op slechts 18 km ten zuiden van Aosta kunt u omhoog klimmen naar 

Pila (1814 m). U kunt deze plaats ook in slechts 20 minuten met een handige 
kabellift bereiken. Pila is een natuurlijk balkon met een 180° uitzicht op de hele 
bergketen van de Alpen, van de Mont Blanc tot de Grand Combin, van de Cer-
vino tot de Monte Rosa. Het is een skioord met moderne verblijfsoplossingen 
en een modern liftensysteem. Pila wordt in de zomer ook een excursiecentrum 
met een dicht netwerk van paden van alle moeilijkheidsgraden en een mountain-
bikeparadijs met verschillende routes, naast de Downhill-piste waar elk jaar 
wedstrijden voor de wereldbeker worden gehouden. 

 <<<  
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• Roisan • Valpelline
• Ollomont • Oyace
• Bionaz • Doues
• Allein  • Gignod 
• Étroubles • Saint-Oyen 
• Saint-Rhémy-en-Bosses 
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Tussen oude smaken 
en folklore-evenementen.
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• “Bataille de reines”

anuit Aosta kunt u interessante uitstapjes maken in de Valpelline en 

in de Grote Sint-Bernhardvallei, die tot 2473 meter gaat op de 

gelijknamige pas en bereikbaar is met de auto van juni tot midden 

oktober. Als u afslaat op rijksweg nr. 27 naar het noorden komt u na ongeveer 

3 km bij de afslag naar Valpelline. Aan uw rechterzijde hebt u een uitzicht op 

de pittoreske gemeente Roisan (866 m). Na ongeveer 10 km komt u aan in 

Valpelline (954 m), een rustige plaats die regelmatig wordt bezocht voor 

liefhebbers van een verblijf op gemiddelde hoogte. Op de laatste zondag van 

juli wordt hier het feest van de “Seuppa à la Vapelenentse” gehouden, een 

gastronomische specialiteit op basis van oud brood, bouillon en fontina-kaas.

Om de geschiedenis en de productiewijze van deze DOP-kaas beter te leren 

kennen, moet u zeker een bezoekje brengen aan het bezoekerscentrum en aan 

de rijpingsruimte in de oude kopermijnen.Vanuit het dorp kunt u naar Ollomont 

gaan op 1356 m, in het hart van een groene en zonnige zijvallei vol alpenwei-

den, glashelder water en gletjers. De vallei van Ollomont is al een doorgangs-

plaats sinds de tijd van de Salassi, die communiceerden met de volkeren van 

Vallese via het Fenêtre Durand. Er wordt verteld dat ook Calvijn via het Fenêtre 

Durand overstak toen hij zijn heil zocht in Zwitserland nadat de inwoners van 

Valle d’Aosta in 1536 hadden beslist om trouw te blijven aan het katholicisme 

en de protestanten te verdrijven.. Over deze pas vluchtte ook Luigi Einaudi, de 

toekomstige president van Italië, die werd gezocht door de nazipolitie. Ollo-

mont is de uitvalsbasis voor belangrijke klimtochten in de Alpen, zoals die van 

de Grand Combin of de Mont Vélan of voor mooie wandelingen in de groene 

vallei van By, waar op de laatste zondag van augustug elk jaar een eliminatie-

wedstrijd voor de “Bataille de reines” (een strijd zonder bloedvergieten tussen 

runderen) wordt gehouden. In juli wordt het “Fëta à l’Ano” (ezelfeest) georga-

niseerd, waarbij u verschillende gerechten op basis van ezelvlees kunt proeven 

en de traditionele wedloop wordt gehouden. Na Valpelline loopt de weg verder 

langs de nauwe aftakking van de hoofdvallei tussen dichte bossen en typische 

dorpjes naar het kleine dorp Oyace (1377 m). De achthoekige toren die deze 

hoofdplaats overheerst en de kleine eeuwenoude brug over het ravijn Betendaz 

zijn zeker een bezoekje waard. Verder langs de weg vindt u rechts het kleine 

meer van Lexert, waarrond een picknickzone is ingericht. Het laatste dorp dat 

u tegenkomt op deze route is Bionaz (1606 m). De weg eindigt bij de dam van 

Place Moulin, één van de grootste van Europa. De vallei loopt echter veel 

verder dan het kunstmatige meer verder in een netwerk van aardewegen en 

paden. Langs het meer kunt u een eenvoudig parcours van ongeveer 4 kilome-

ter volgen in één van de meest inspirerende Alpenomgevingen. Het kader van 

de rotsachtige toppen van de Dent D’Hérens (4171 m) is geschikt voor 



talrijke excursies, oversteken en bergbeklimmingen dankzij de vele berghutten 

en kampen. De panoramaweg die Valpelline omhoog klimt naar Doues en Al-

lein en vervolgens naar Étroubles is een alternatieve route om de Grote Sint-

Bernhardvallei te bereiken. Doues (1176 m) is een klein dorpje op een groot 

morenenterras dat uitkijkt op de Valpelliine en vanwaar u toegang krijgt tot de 

vallei van By in de hoge vallei van Ollomont. In Allein (1253 m) moet u zeker 

het carnavalmuseum van “Coumba Frèide” in het Maison Ayez bezoeken. Dit 

huis stamt uit de 15de eeuw en bevat enkele kostbare ramen in steen met een 

typisch motief in de vorm van een omgekeerde kiel. Dit carnaval is één van de 

charmantste ter wereld: de typische kostuums, de “landzette”, zijn uiterst 

kleurrijk en zijn versierd met borduurwerk en spiegeltjes die waarschijnlijk 

zijn geïnspireerd op de uniformen van de soldaten van Napoleon die hier 

voorbij trokken in mei 1800 over de Grote Sint-Bernhardpas. In september 

wordt het typische “Feta di Trifolle”, het aardappelfeest, gehouden. Hierbij 

kunt u gerechten proeven die uitsluitend op basis van deze smakelijke knol 

zijn bereid. Als u terugkeert op rijksweg nr. 27 naar de Grote Sint-Bernhardpas 

en de grens met Zwitserland, is het eerste 

dorpcentrum dat u tegenkomt Gignod 

(988 m), met een pittoreske kerm met go-

tisch portaal. In dit dorp wordt in augustus 

het “Sagra del Teteun”, een lokale specia-

liteit, georganiseerd: de uier van een koe 

die is bewaard onder zout en kruiden en in 

plakjes wordt geserveerd. In Arsanières 

bevindt zich een golfterrein met 9 holes 

op een natuurlijke helling waar liefhebbers 

hun sport kunnen beoefenen in een uiterst 

inspirerend landschap. Gignod ligt op het 

traject van de oude Via Francigena, die 

onlangs is hersteld voor excursies langs 

de oude paden die de Romeinen en de 

middeleeuwse pelgrims volgden die Rome 

wilden bereiken. Het Punta Chaligne (2607 m) kunt u bereiken vanuit Buthier 

(1370 m). Het is een geliefde bestemming voor excursies en voor alpineskiërs. 

Verder omhoog in de richting van de Grote Sint-Bernhardpas, vindt u op 1270 

m Étroubles. Dit middeleeuwse dorp is een openluchtmuseum. Bij een wande-

ling door de straatjes vindt u beeldhouwwerken, fresco’s en schilderijen van 

wereldberoemde kunstenaars. In de zomer mag u zeker de “Veillà” niet missen. 

Dit is een voorstelling van oude tradities en beroepen met een proeverij van 

typische gerechten. Op enkele kilometers van de grens komt u door Saint-

Oyen (1373 m), een klein dorp met mooie huizen in de stijl van de Valle 

Grote Sint-Bernhard

• Carnaval van de “Coumba Freide”
• De “Vapelenentse”



d’Aosta die volledig zijn gerestaureerd en prachtig zijn in de zomer met de balkons 

vol bloemen. Aan de voet van het dorp vindt u het Château Verdun, het inspire-

rende gasthuis van de geestelijken van Sint Bernhard en het klooster Regina Pacis. 

Op elke eerste zondag van augustus wordt in Saint-Oyen het feest van “Jambon alla 

brace” gehouden, een licht gerookte ham die op het vuur wordt gebakken aan 

enorme braadspitten en continu wordt overgoten met een speciale saus. Ook de 

oude herbaria bij de gemeentelijke bibliotheek en de nabije “gîte des chevreuils”, 

een afgesloten terrein waar u herten en steenbokken kunt bewonderen, zijn een 

bezoekjes waard. In de winter wordt Saint Oyen een paradijs voor kinderen dankzij 

het snowpark en voor liefhebbers van langlaufen dankzij de 18 km pistes die de drie 

gemeentes van de hoge vallei verbinden. De laatste gemeente aan de Italiaanse 

zijde is Saint-Rhémy-en-Bosses (1632 m), dat bekend staat om de heerlijke rauwe 

DOP-ham, de “Vallée d’Aoste Jambon de Bosses”, een echte zeldzame gastronomi-

sche specialiteit die elk jaar op de tweede zondag van juli wordt gevierd met een 

groot feest. In de winter vormen de zonovergoten hellingen van de Testa di Crévacol 

een mooi skigebied met 22 km pistes van alle niveaus. Deze zone wordt in het bij-

zonder gewaardeerd door skiliefhebbers die hier 

talrijke routes met verschillende moeilijkheidsgra-

den kunnen volgen. Ook in de zomer kunt u deze 

te voet of met de mountainbike volgen en de typi-

sche fauna en fl ora van de zone bekijken. De trek-

king van de Colle del Malatrà langs het parcours 

van Alta Via nr. 1 en de excursies naar de heuvels 

Citrin en Serena zijn ook heel interessant. In Saint-

Rhémy-en-Bosses begint de verbindingsweg naar 

de autosnelweg die leidt naar de internationale 

Sint-Bernhardtunnel (het hele jaar geopend). Deze 

tunnel werd geopend in 1964 en is 5854 meter lang. 

Hij verbindt Italië en Zwitserland en was de eerste 

tunnel door de Alpen die werd opengesteld voor 

het verkeer. Voordat u het dorp binnengaat, komt 

u als u rechtsaf slaat op de weg die u na 10 km bij 

de Grote Sint-Bernhardpas brengt (2475 m). De pas speelde al heel vroeg een be-

langrijke rol in de betrekkingen tussen het noorden en het zuiden van Europa. De 

Kelten, de Romeinen, de Longobarden, de troepen van keizer Karel de Grote en 

Frederik Barbarossa trokken er allemaal door. De bekendste oversteek is echter die 

van Napoleon in mei 1800. In de buurt van de pas kunt u het eeuwenoude standbeeld 

van Sint Bernhard bewonderen (de patroonheilige van de alpinisten), naast een klein 

Alpenmeer, de archeologische site Plan de Jupiter en, als u enkele meters over de 

Zwitserse grens trekt, het beroemde gasthuis dat werd gesticht na het jaar duizend 

waar de Sint-Bernhardhonden werden gekweekt en waar zich een interessant mu-

seum bevindt. 

Grote Sint-Bernhard
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Aosta

• La Salle 
• Morgex 
• La Thuile

e Mont Blanc, de hoogste berg van Europa, ligt op de grens 

met Frankrijk en overheerst met zijn 50 km het hoge deel van 

de Valle d’Aosta, met een onvergelijkelijk panorama voor be-

zoekers. De linkerzijde van de vallei die naar het noorden is gericht, is 

omringd door coniferenbossen. Hier valt de prachtige waterval van de 

Lenteney-stroom op. Aan de zonnige rechterzijde ligt een grote heuvelrug 

waar de hoogste wijngaarden van Europa groeien. De druiven hiervan 

worden gebruikt voor de productie van de beroemde DOC-wijn “Blanc de 

Morgex et de La Salle”. La Salle (1001 m) is de toegang tot de vallei van 

de Mont Blanc. Het dorp ligt op een afl opende helling tussen wijngaarden 

en boomgaarden op een heel zonnige locatie. Het is bijna volledig geres-

taureerd met respect voor de oorspronkelijke architectuur van de be-

staande huizen. Vanaf La Salle hebt u een uitzonderlijk uitzicht op de 

bergketen van de Mont Blanc in een uiterst 

spectaculair natuurkader. De parochiekerk van 

San Cassiano met een mooie klokkentoren met 

tweelichten werd volledig gerestaureerd aan 

het einde van de negentiende eeuw en biedt 

onderdak aan een klein museum voor heilige 

kunst. Ook het oude Maison Gerbollier, waar 

in de zomer concerten en evenementen wor-

den gehouden, is uiterst interessant. Even bui-

ten La Salle ligt in het midden van de helling 

in een licht verhoogd gebied de cilindervor-

mige toren van het kasteel van Châtelard (13 

de eeuw). Ook het etnografi sch museum in 

Cheverel is zeker een bezoekje waard. In het 

gebied dicht bij de kleine dam ligt de vochtige 

zone van “Marais”, een toevluchtsoord voor 

trekvogels zoals de rode en de blauwe reiger. 

In de omgeving kunt u veel wandelingen en 

excursies maken met spectaculaire uitzichten. 

Sportliefhebbers kunnen paardrijden, tennis 

spelen, rafting en mountainbiken. In de winter zijn er talrijke skipistes en 

excursies met sneeuwschoenen. Verder in de richting van Courmayeur 

bereikt u Morgex. Dit oude dorp ligt in een grote vlakte op 923 meter 

hoogte en is omringd door een mooie bergkring met de toppen van de 

Grivola en de Mont Crammont. De Dora loopt door de hele vlakte en is 
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populair bij liefhebbers van rafting en kanoën. In het dorp vindt u nog de 

resten van torens en versterkte huizen, waaronder de vierkante Torre del-

l’Archet uit de 10de-11de eeuw waar de graaf van Savoye vroeger verbleef 

wanneer hij afdaalde in de Valle d’Aosta voor de algemene audiënties. De 

parochiekerk is gewijd aan Santa Maria Assunta en bewaart een opmerke-

lijk altaar uit de barokperiode en prachtige fresco’s. De klokkentoren met 

een unieke koepel in koper is zeker het vermelden waard. De Alpenmeren 

Arpy, Pietra Rossa en Licony zijn één van de vele mogelijke bestemmin-

gen voor wandelingen en excursies. Vanaf Morgex kunt u gemakkelijk de 

Colle San Carlo (1971 m) bereiken via een weg die, door prachtige bossen, 

leidt naar het kleine dorpje Arpy, met langlaufpistes van verschillende 

moeilijkheidsgraden. Even voor de heuvel kunt u ter hoogte van de pick-

nickzone met een wandeling van ongeveer 15 minuten de Tête d’Arpy (2011 

m) bereiken, één van de mooiste panoramapunten op de bergketen van 

de Mont Blanc. Nog verder komt u bij La Thuile in een inspirerend en 

panoramisch landschap. La Thuile ligt op 1441 meter hoogte in een brede 

vallei die is beschermd door dichte bossen 

en wordt overheerst door de indrukwek-

kende Rutor en zijn gletsjer op de weg die 

via de Kleine Sint-Bernhardpas naar Frank-

rijk leidt. Het dorp is altijd een heel be-

langrijk strategisch punt geweest en was 

een stopplaats langs de Romeine weg van 

Gallië. In de 17de en 18de eeuw werd het 

meerdere keren geplunderd door de voor-

bij trekkende Franse troepen. Aan het 

einde van de jaren ‘20 werd het kleine 

dorpcentrum een mijnstadje voor de win-

ning van steenkool en vandaag de dag is 

een vakantiecentrum voor zowel de zomer 

als de winter. La Thuile maakt deel uit van 

een internationaal skigebied dat het deelt 

met het Franse skioord La Rosière. Met de 150 km pistes die u kunt betre-

den met één skipass die geldt voor beide delen is het één van de grootste 

skigebieden van de regio. De mogelijkheid om te heli-skiën op de gletsjers 

van Rutor en Miravidi en de verschillende langlaufroutes vervolledigen 

het toeristische winteraanbod. In de zomer wordt La Thuile een voorkeurs-

bestemming voor ontspanning in de natuur, voor tochtjes met de moun-

tainbike en cross-country-routes, afdalingen en free rides en voor excur-

sies. De tochtjes in de streek van Les Suches (dat u ook met de kabellift 

kunt bereiken) en van de Monte Belvedere of naar het Verney-meer (toe-
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ristisch visreservaat) of naar de drie prachtige watervallen die worden 

gevormd door het water van de gletsjer van Rutor zijn ook de moeite 

waard. De Alta Via nr. 2 komt ook door La Thuile. Deze daalt af vanaf de 

berghut Deffeyes en loopt via de vallei van Chavanne naar de berghut 

Elisabetta en vervolgens naar Courmayeur. Over de Kleine Sint-Bernhard-

pas (2188 m), die in de zomer Italië en Frankrijk verbindt, trokken in het 

verleden veel Romeinse keizers en Bourgondische en Longobardische ko-

ningen. Op de pas vindt u op de grens tussen Italië en Frankrijk de resten 

van een protohistorische cromlech: een ellips van 46 stenen met een 

vaste onderlinge afstand en een diameter van 72 m die misschien stamt uit 

de Bronstijd. Dit gebied bevat sporen van twee “Mansiones” uit de Ro-

meinse periode die dienst deden als opslagplaats en verblijfplaats voor 

reizigers en soldaten. Op de geografi sche hoogtepunten van de pas vindt 

u “La Colonna di Giove” (de zuil van Jupiter) met een hoogte van 4,5 

meter. Op de top hiervan staat een standbeeld van Sint Bernhard ter 

vervanging van een standbeeld van Jupiter, dat volgens de legende werd 

neergehaald door Sint Bernhard toen 

hij door de pas trok om de heidense 

symbolen te verwijderen. Even voor-

bij de grens ligt de botanische tuin 

“Chanousia”. Deze werd in 1897 aan-

gelegd door de abt Chanou, verlaten 

in 1942 tijdens de tweede wereldoor-

log en opnieuw aangelegd in 1976. In 

de tuin groeien ongeveer 1600 soor-

ten alpenplanten. Hij beschikt boven-

dien over een laboratorium en een 

klein museum. U kunt ook het gast-

huis bezoeken dat werd opgericht in de 11de eeuw door Sint Bernhard en 

verschillende keren werd vernield door oorlogen en brand. Het werd ver-

laten na de tweede wereldoorlog als gevolg van de zware bombardemen-

ten en in 1993 begon de reconstructie. Op dit moment kunt u er het museum 

over de geschiedenis van de pas, Valdigne en Savoye bezoeken. Op de 

zondag na 15 augustus wordt het “Fête des Bergers” gevierd: hierbij wordt 

herdacht hoe in het verleden de herders uit de Savoye en de Valle d’Aosta 

elkaar ontmoetten voor de uitwisseling en verkoop van vee. Deze bijeen-

komst is een groot evenement geworden met een markt waarop typische 

producten uit de Valle d’Aosta en de Savoye worden verkocht en voorstel-

lingen door folkloristische groepen, waaraan feestvierende valleibewoners 

en toeristen van de beide kanten van de pas deelnemen. Op deze dag wordt 

ook één van de eliminatierondes van de “Bataille de reines” gehouden.
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Aosta

• Pré-Saint-Didier 
• Courmayeur
• Val Ferret
• Val Veny

ls u uw reis voortzet in de richting van Courmayeur, is het 

de moeite waard om even te stoppen bij Pré-Saint-Didier. Dit 

dorp aan de samenvloeiing van de Dora di Verney en de Dora 

Baltea ligt op 1001 meter hoogte. Vlakbij het centrum kunt u een uiterst 

inspirerend natuurspektakel bewonderen: het ravijn, een diepe en nau-

we kloof die is gevormd door de woeste stroming van de Dora di Ver-

ney. Naast de waterval bevinden zich twee warmwaterbronnen die uit 

de rots ontspringen met een temperatuur van 22° en 36° en die de 

thermen van water voorzien. Het warme en ijzerhoudende water was 

reeds bekend bij de oude Romeinen, die het begonnen te gebruiken. In 

het midden van de 17de eeuw werden ze een bloeiende toeristische 

bestemming. Tegenwoordig biedt het thermenpark een volledig aanbod 

van ontspanning en natuur met de warmwaterzwembaden vanwaar u 

een schitterend uitzicht hebt op de 

Mont Blanc.

De parochiekerk van San Lorenzo is 

zeker een bezoekje waard omwille 

van het hoofdaltaar uit de 17de 

eeuw waarop een groot kruisbeeld 

uit de 15de eeuw staat. De aangren-

zende klokkentoren in Romeinse 

stijl is één van de oudste van de 

vallei. Pré-Saint-Didier is een be-

voorrechte locatie voor toeristen 

van alle leeftijden. Het is een goed 

vertrekpunt voor een groot aantaal 

excursies en voor liefhebbers van 

rafting, die zich kunnen uitleven 

tijdens de afdaling van de Dora 

Baltea. In Plan du Bois, dat u met de auto of met een wandeling van 15 

minuten kunt bereiken, bevindt zich een avonturenpark met sportieve 

en recreatieve routes van verschillende moeilijkheidsgraden die ge-

schikt zijn voor elk publiek. 

Courmayeur (1224 m) ligt aan de voet van de gigantische Mont Blanc 

(4808 m) en is het oudste Alpenstation van de Valle d’Aosta. Het is de 

thuishaven van veel wereldberoemde gidsen. De herinneringen aan hun 

bekendste expedities worden bewaard in het Alpenmuseum Duca degli 

Abruzzi.Courmayeur ontwikkelde zich rond de oude kerk van de heili-
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gen Pantaleone en Valentino en is sinds de 19de eeuw de hoofdstad van 

het alpinisme en de bergexcursies, hoewel in die tijd de thermen be-

langrijker waren. Het dorp is omringd door talrijke wijken die de tradi-

tionele architectuur in stand houden. La Saxe, Dolonne met de oude 

broodoven en Entrèves, waar in de zomer de typische antiekmarkt van 

Santa Margherita wordt gehouden. Vanhier bereikt u de Mont Blanc-

tunnel. Met zijn 11600 meter is het een prachtig staaltje ingenieurswerk 

dat door de bergketen van de Mont Blanc loopt vanaf de voet van de 

Brenva-gletsjer en aankomt in Frankrijk, aan de voet van de Bossons-

gletsjer, een spectaculaire eeuwige ijsstroom. 

Even na Entrèves vertrekt uit het plaatsje La Palud de “Funivia dei 

ghiacciai” (kabellift van de gletsjers) waarmee u via zes kabelliften 

Chamonix kunt bereiken in de zomer. Tijdens de tocht omhoog kunt 

u verschillende keren tussendoor stoppen om het massief te bewon-

deren vanuit verschillende perspectieven. Bij de eerste stop ligt de 

botanische tuin Saussurea, de hoogste van Europa met meer dan 800 

plantensoorten van de Mont Blanc en 

gebergtes over de hele wereld. Vanaf 

het panoramisch terras op het Punta 

Helbronner (3462 m) is het uitzicht 

spectaculair. Het reikt vanaf de top 

van de Mont Blanc tot Aiguille Blan-

che en van de Dente del Gigante tot 

de Grandes Jorasses. Bovendien kunt 

u de permanente kristaltentoonstelling 

bezoeken die in een echt unieke col-

lectie de mineralen van de Mont Blanc 

verzamelt. Vanaf Punta Hellbronner 

vertrekken de liften van Panoramic, 

die 5 km over de indrukwekkende glet-

sjers lopen naar het Franse station Ai-

guille du Midi (3842 m) om vervolgens 

terug af te dalen naar Chamonix. 

Vanaf Punta Hellbronner vertrekken 

twee spectactulaire off-pistes: de 

“Toula”, een verticale afdaling van 6 

km naar het station van Pavillon en 

de”Vallée Blanche”, een oversteek van ongeveer 24 km langs de Mer de 

Glace, die toegankelijk is voor gevorderde skiërs van januari tot eind 

april in een inspirerend landschap bij de Mont Blanc. De bergen rond 

Courmayeur bieden alles wat een liefhebber van excursies en alpinisme 
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zich kan wensen: van rustige wandelingen op een lage hoogte naar 

berghutten of meertjes tot hoge wegen, de tour van de Mont Blanc en 

de zwaarste beklimmingen. 

De valleien Ferret en Veny zijn zowel in de zomer als in de winter een 

favoriete bestemming voor sportievelingen en bergliefhebbers dankzij 

de vele sporten die u er kunt beoefenen. In de Val Ferret, die wordt 

overheerst door de Grandes Jorasses, bevindt zich een golfterrein met 

9 holes. In de winter ligt er een langlaufpiste van 20 km. In de Val Veny, 

die gesloten is tijdens de winter, is het heiligdom van Notre Dame de 

la Guérison, dat in 1816 werd vernield door de onverbiddellijke opmars 

van de gletsjer van Brenva, zeker een bezoekje waard. Merkwaardig 

genoeg bleef enkel het standbeeld van Maria intact. Het huidige heilig-

dom werd gebouwd in 1867 en werd een druk bezochte aanbiddings-

plaats dankzij het wonder van de Heilige Maagd. Wintersportliefheb-

bers vinden in Courmayeur een gevarieerd en kwalitatief aanbod, van 

heli-skiën tot alpineskiën, van sneeuwschoenen tot langlaufen. De ver-

bonden skigebieden van Ché-

crouit en Val Veny bieden pis-

tes van elke 

moeilijkheidsgraad. 

De talrijke typische restau-

rants bieden een rijkelijk aan-

bod aan specialiteiten uit de 

wijn en gastronomie van de 

regio. Zowel in de zomer als 

in de winter biedt Courmay-

eur aan bezoekers een enorm 

aanbod aan evenementen, zo-

als: het Gidsenfeest op 15 augustus, de Foire di Pâquerette, een typische 

ambachtenbeurs op Paasmaandag en “Noir in Festival”, een gerenom-

meerd evenement voor liefhebbers van de cinema “noir” dat samenvalt 

met het feest van de Onbevlekte Maria en het winterseizoen inluidt. 

In het Forum Sport Center, een uitstekend sportcentrum dat steeds 

meer wordt gewaardeerd door nationale ploegen uit verschillende 

Olympische disciplines voor trainingen, worden naast de schaatsgala’s 

talrijke belangrijke evenementen georganiseerd. 
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• De Mont Blanc 
 vanaf de Val Ferret



Fauna, flora, traditie 
en een fantastisch park.

et massief van Gran Paradiso (4061 m) is het middelpunt van het 

gelijknamige Nationaal park. Het was vroeger het jachtreservaat 

van het Huis Savoye en was de eerste streek in Italië in 1922 die de 

steenbok tegen uitroeiing trachtte te beschermen. Het park kan bezocht worden 

in alle seizoenen. Het is een dicht netwerk van paden dat zich uitstrekt tussen 

prachtige uitzichten en opmerkelijke ontmoetingen met de plaatselijke fauna 

toelaat. Dit gebeurt vooral in de lente, wanneer gemzen en steenbokken naar de 

vallei afdalen op zoek naar het eerste gras. Tijdens de winter kunt u skiën of met 

sneeuwschoenen op excursie gaan in de bossen op zoek naar de sporen van de 

dieren. Aan de kant van Valle d’Aosta strekt het park zich uit over een gebied dat 

3 valleien omvat: de vallei van Cogne, de Valsavarenche en de vallei van Rhêmes. 

De eerste vallei die u aantreft bij het verlaten van Aosta in de richting van Cour-

mayeur is die van Cogne. Alvorens met de beklimming van de vallei te beginnen, 

doorkruist u een landbouwgebied dat rijk is aan wijngaar-

den, boomgaarden en kastelen. Bovenop een heuveltje aan 

de rechterzijde doemt het kasteel van Sarre op. Het werd 

gekocht door het Huis Savoye in 1869 en werd gebruikt als 

jachtverblijf. De honderden huiden van gemzen en steen-

bokken die de trofeezaal verfraaien zijn hiervan het bewijs. 

Aan de voorzijde torent het kasteel van Aymavilles met 

de vier middeleeuwse cilindervormige hoektorens en de 

barokke vertrekken uit. Het dorp bevindt zich aan de toe-

gangsweg van de vallei van Cogne, op een hoogte van 646 

meter, op een plek waar de wijnbouw een bloeiende ont-

wikkeling kende met als sterke punt de productie van witte 

en rode DOC-wijnen zoals de Petite Arvine en de Torrette, 

die u kunt proeven bij de coöperatie “Cave des onze com-

munes”. Langs de weg kunt u de kerk van Saint-Léger met 

de trompe-l’oeil fresco’s op de voorgevel bewonderen. Zo 

bereikt u Pont d’Aël met het Romeinse brug-aquaduct uit de 

3de eeuw n.Chr., één van de best bewaarde en meest spectaculaire monumenten 

van Valle d’Aosta. Het werd gebouwd om een diepe kloof van de Grand Eyvia-

stroom te overbruggen en om het water naar de vlakte van Aosta te voeren. Via 

een korte omweg komt u in Ozein, een typisch plattelandsdorp waar u kunt ge-

nieten van een prachtig zicht op de Grivola en de Mont Blanc. Het dorp staat ook 

bekend om de “Favò”, een bonensoep die centraal staat in het gelijknamige zo-

merfestival. Vanuit de wijk Turlin kunt u via een aangename wandelweg, die u 

ook per mountain bike kunt afl eggen, het station van Pila bereiken, dat zich uit-

strekt over circa 5 km vals plat in het bos. De beklimming gaat verder richting 

Cogne (1534 m), dat wordt beschouwd als de “hoofdstad” van het Nationaal 
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park van Gran Paradiso. Het combineert het typische dorpskarakter van de Alpen 

met verblijfsoplossingen en toeristische faciliteiten van hoge kwaliteit. Als be-

langrijk mijncentrum heeft het een rijk verleden met een geschiedenis, cultuur en 

tradities: van het kostbare kussenkant, dat u kunt bewonderen bij de coöperatie 

“Les dentellières”, tot het handwerk in hout en de “veillà”, een avond waarbij 

oude beroepen en het leven van vroeger worden getoond. Enkele typische ge-

rechten zijn de “seupetta di Cogne”, een soep op basis van rijst en fontina-kaas 

en de “méculin”, een bijzonder type panettone dat samen met de room van 

Cogne moet worden geproefd. In het oude dorp van de mijnwerkers bevindt zich 

nu het bezoekerscentrum van het Nationaal park dat nieuwe en stimulerende 

plekken en reisroutes aanbiedt. Het Maison de Cogne Gérard-Daynéis één van de 

belangrijkste voorbeelden van de traditionele architectuur van Valle d’Aosta en 

waardeert de etnografi e en het erfgoed van de Alpenbeschaving. Het internatio-

nale naturalistische fi lmfestival “ Lo stambecco d’oro”, dat om de 2 jaar plaats-

vindt aan het einde van de zomer, trekt in Cogne liefhebbers van het naturalisme 

van over de hele wereld aan. Vanuit het dorp kunt u met de kabellift naar de 

Montseuc (2333 m) , een punt waar u een prach-

tig uitzicht hebt over de vallei van Cogne en 

over het massief van Gran Paradiso. Het is de 

enige volledig Italiaanse “4000” meter, een ge-

liefde bestemming voor alpinisten en klimmers 

en biedt een rijk aanbod voor alpineskiërs. Op 

enkele kilometers van het centrum van het dorp 

strekt zich de Valnontey uit. Langs het grote 

netwerk aan paden kunt u steenbokken, gemzen 

en marmotten van dichtbij bekijken. De botani-

sche alpentuin, “Paradisia”, is een schatkamer 

met de mooiste en zeldzaamste bergbloemen. 

Hier wordt een zaaibed verzorgd voor uitwisse-

lingen met de andere alpentuinen. In de wijk Lil-

laz kunt u de inspirerende watervallen met 3 

watersprongen van de Urtier-stroom, met een 

totale hoogte van 150 meter, bewonderen. In de winter wordt Cogne een geliefd 

langlaufcentrum. Talrijke pistes strekken zich over meer dan 70 km uit tussen de 

wijde vlakte van Sant’Orso en de coniferenbossen. Hier worden grote internatio-

nale wedstrijden gehouden, zoals de Marcia granparadiso, die loopt over een 

traject van 45 km. Deze panorama’s kunt u echter ook bewonderen zonder ski’s 

tijdens een wandeling op de wandelpaden die langs de pistes lopen of tijdens de 

excursies met sleeën die door paarden worden getrokken. Op de berghellingen 

van de Montseuc is er ook plaats voor alpineskiërs, met enkele pistes met een 

gemiddelde moeilijkheidsgraad. Echte avonturiers kunnen klimmen op het ijs. De 

meer dan 150 watervallen van Lillaz en Valnontey worden elk jaar druk bezocht 

door de liefhebbers van deze sport. 
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Wandelingen in het paradijs 
tussen oude dorpjes.

e omgeving van het Gran Paradiso omvat, naast de vallei van 

Cogne, ook de Valsavarenche en de vallei van Rhêmes, die een 

deel zijn van het nationaal park, en de Valgrisenche. Het zijn val-

leien met een rijke traditie die schitterende natuurlandschappen met een on-

gerepte natuur omvatten. Om toegang te krijgen tot de eerste twee, moet u 

de centrale vallei doorkruisen door eerst langs Saint-Pierre (731 m) en ver-

volgens langs Villeneuve te gaan. In het eerste dorp kunt u twee kastelen 

bewonderen: het middeleeuwse kasteel van Sarriod de la Tour, waar tentoon-

stellingen worden gehouden, en het kasteel van Saint-Pierre met een sprook-

jesachtig uitzicht, waar het regionale museum voor natuurwetenschappen ligt 

en dat een uiterst pittoresk geheel vormt met de kerk eronder met de Ro-

maanse klokkentoren. Liefhebbers van ambachtelijk werk en van typische 

producten kunnen het “Pain de Coucou”, de “Cofruits”, een centrum voor de 

appeloogst en “la Grolla”, een centrum 

voor houtbewerking met draaibank, 

bezoeken. Op 1200 meter hoogte ver-

schijnt aan het einde van een kleine en 

groene vallei het dorp Saint-Nicolas. 

Het heeft een zeer zonnige ligging en 

is een ideale vakantieplaats voor fami-

lies. In het gebied van Bois de la Tour 

lopen gemakkelijke routes met gids om 

het ecosysteem van de Alpen te ont-

dekken. Vanaf het uitkijkpunt hebt u 

een uitzicht op de wijngaarden van 

Arvier, de Grivola en op de Rutor. Het 

is de zetel van het “Centre d’Etudes Franco-provençales”, dat werd opgericht 

om het patois, het dialect van Valle d’Aoste van Franco-Provençaalse afkomst, 

te beschermen en te bevorderen. In de winter kunt u hier skiën en in de wijk 

Vetan (1700 m) wordt aan kite-skiing gedaan. Villeneuve (665 m) ligt aan de 

toegangsweg naar de valleien van Valsavarenche en Rhêmes. Het wordt over-

heerst door de kerk van Santa Maria en de ruïnes van het kasteel van Châtel-

Argent, dat zijn naam ontleent aan het feit dat hier munten werden geslagen. 

Deze plek, die in het verleden van groot militair en strategisch belang was, 

heeft zich vandaag de dag ontwikkeld tot een sportcentrum met een aantal 

bruisende activiteiten, zoals rafting op de Dora en een avonturenpark met 

parcours dat zich uitstrekt over een bos met populieren, pijnbomen en kas-

tanjelaars. Op 880 meter ligt Introd met het kasteel uit de 13de eeuw en de 

aangrenzende boerderij “La Ola”, één van de mooiste voorbeelden van tradi-
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• Het dorpje Tignet

tionele architectuur. Les Combes, dat meerdere malen werd gekozen door Paus 

Johannes Paulus II en door zijn opvolger om de zomervakantie door te brengen, 

biedt verschillende routes voor excursies. In het centrum van de wijk is, in een 

gerestaureerd gebouw, het museum dat is gewijd aan Johannes Paulus II onder-

gebracht. In het dorp Villes-Dessus kunt u een bezoekje brengen aan het “Parc 

Animalier”, een dierenpark waar u voorbeelden van typische dieren van de Al-

pen in hun natuurlijke habitat kunt bewonderen, en aan het atelier van “Les amis 

du bois”, een werkplaats voor handwerk in het typische hout van de regio. 

Bovendien is het Maison Bruil, een groot gebouw met een volledig overdekte 

patio, één van de belangrijkste voorbeelden van de plattelandsarchitectuur van 

het Gran Paradiso waar het voedingsmuseum van de Alpen is ondergebracht, 

zeker niet te missen. Nog een curiositeit is de brug, een echt bouwkundig mees-

terwerk dat is gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog over een diepe kloof 

van meer dan tachtig meter. Onmiddellijk na Introd vertakt de weg zich en klimt 

deze aan de linkerzijde omhoog naar de Valsavarenche en aan de rechterzijde 

naar de vallei van Rhêmes. De Valsavarenche bevindt zich in het hart van het 

park en is de ideale plek voor natuurliefheb-

bers dankzij de authentieke en ongerepte 

Alpenomgeving met meren, beekjes en naald- 

en lariksbossen. Tijdens de klim kunt u pit-

toreske dorpen bewonderen: Chevrère, Mo-

lère, Bois de Clin, en Rovenaud. De wijken 

Nex en Tignet zijn typische voorbeelden van 

de plattelandsarchitectuur en zijn zeker een 

bezoekje waard. Op het punt waar de vallei 

een beetje breder wordt, verschijnt Dégioz 

(1540 m), met het bezoekerscentrum van het 

nationaal park en een klein etnografi sche mu-

seum. Het laatste plaatsje is Pont, op onge-

veer 2000 meter hoogte. Vanhier vertrekken 

de paden die leiden naar de top van de Gran 

Paradiso (4061 m) en naar de pas van Ni-

volet, die de Valsavarenche met Ceresole 

Reale en de provincie Turijn verbindt. Het is de ideale uitvalsbasis voor routes 

naar de berghutten in de Alpen of voor wandelingen tussen bossen en weiden, 

op oude wegjes die zijn aangelegd door de koningen van het Huis Savoye die 

hier kwamen jagen. In de winter biedt de Valsavarenche mooie pistes om te 

skiën en talrijke parcours voor alpineskiën en wandelingen met sneeuwschoe-

nen. Ook hier, zoals in bijna alle andere valleien, worden in de zomer festivals 

en markten ter ere van de typische plaatselijke producten georganiseerd. Paral-

lel aan deze vallei loopt de vallei van Rhêmes, waarin zich op de achtergrond 

het massief van de Granta Parey (3338 m) met zijn onmiskenbare profi el afte-

Gran Paradiso



kent. Op 1218 meter komt u het dorp Rhêmes-Saint-Georges tegen, een rustige 

plek vanwaar u talrijke uitstappen te voet of te paard kunt maken langs de schit-

terende routes in de omliggende bossen. Vervolgens komt u in Rhêmes-Notre-

Dame (1725 m), in een enorme grasvallei omringd door bossen en hoge toppen 

die een bijzonder fascinerend landschap creëren. De parochiekerk op het cen-

trale plein van het dorp werd gerenoveerd in de 18de eeuw en is gewijd aan de 

Assunta: de klokkentoren werd oorspronkelijk gebouwd in de 15de eeuw en er 

wordt verteld dat de klokken de luidste van heel Valle d’Aosta zijn. Het dorp 

heeft in de loop der eeuwen zijn typische plattelandsarchitectuur behouden. Hier 

vindt op de voorlaatste zondag van juli “la Rencontre des artisans de la Vallée” 

plaats, een ontmoeting van alle ambachtsieden van de vallei van Gran Paradiso. 

Het interessante bezoekerscentrum van het park in de wijk Chanavey is een leer-

rijke plaats om de kennis van en het respect voor het natuurlijke erfgoed te be-

vorderen. De permanente tentoonstelling “Bentornato Gipeto!” vertelt het ver-

haal van de uitsterving en de terugkeer van de grootste Europese vogel. In de 

zomer vormt Rhêmes-Notre-Dame een ideale uitvalsbasis voor talrijke excursies 

met de mountain bike, te paard en te voet: hier kruist u het traject van de Alta 

Via nr. 2, die loopt tussen Champorcher en Courmayeur. In de winter kunnen de 

skiërs gebruikmaken van inspirerende parcours en pistes die zich uitstrekken 

tussen de bossen. In dit plaatsje kunt u ook Piolet-Traction beoefenen, een sport 

die bestaat uit beklimmingen met harpoenen en pikkels op de spectaculaire wa-

tervallen van ijs. Terug in de centrale vallei kunt u een alternatieve route volgen 

met een prachtig uitzicht die u voorbij de pas van Introd en eerst tot Arvier en 

daarna naar Avise brengt. Dit oude dorp, dat uitkijkt over de linkerfl ank van de 

Dora en zich op 762 meter hoogte bevindt, wordt overheerst door de belang-
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rijke resten van drie middeleeuwse kastelen: het kasteel van Avise uit de 15de 

eeuw, het kasteel van Blonay uit de 12de eeuw en het kasteel van Cré uit de 10de 

eeuw. In de tijd van de Romeinen was het een strategisch punt op de weg naar 

Gallië, waarvan u nog altijd een stukje dat ”Pierre Taillée” genoemd is kunt zien, 

omdat het in de rots is uitgehouwen. In het plaatsje Runaz is het antieke Maison 

de Mosse onlangs gerestaureerd. Het wordt gebruikt als etnografi sche tentoonstel-

lingsruimte. Vanuit het picknickgebied Lo Crou kunt u via de weg die stijgt tot in 

Cérallaz met een korte wandeling de inspirerende waterval van Frenay bereiken. 

Boven, op de alpenweiden van de inspirerende Vallone di Vertosan, wordt de 

historische “Bataille de reines” gehouden, die al werd bezongen door de dichter 

J.B. Cerlogne aan het einde van de 19de eeuw. De jaarlijkse festivals van de kas-

tanje en van de “Fiocca” zijn ook heel bekend. Dit laatste vindt plaats in het 

dorpje Baulin (1777 m) op de laatste zondag van de maand juni: in een grot 

waarin zich altijd ijs bevindt, wordt de room met de hand geklopt met behulp van 

kloppers die zijn gemaakt uit wilgentakken waarvan de blaadjes zijn verwijderd. 

De omgeving van het dorp is dicht begroeid met wijnstokken. Dit bewijst de wil 

van de mensen om alle beschikbare grond 

te gebruiken. Hier produceert men een ge-

liefde rode wijn: de “Petit Rouge”. Een an-

dere bekende rode wijn uit de streek is de 

“Enfer d’Arvier”, één van de eerste wijnen 

uit Valle d’Aosta die het DOC-keurmerk 

kreeg. Arvier (776 m) bevindt zich in een 

kleine vallei vol wijngaarden. In het dorps-

centrum bevinden zich de parochiekerk met 

het museum voor heilige kunst, de Romaan-

se klokkentoren en het kasteel La Moth, dat 

werd gebouwd aan het einde van de 13de 

eeuw. Vanaf de wijk Grand Haury, waar u 

nog oude graan molens en waterzaagmo-

lens kunt zien, is het inspirerende kasteel 

van Montmayeur met de resten van de cilin-

dervormige toren gemakkelijk te voet te 

bereiken. Vanaf de wijk Leverogne kunt u de 

Valgrisenche bereiken door omhoog te 

gaan via scherpe haarspeldbochten rond 

een top waarop het kleine heiligdom van 

Notre-Dame de Rochefort verschijnt met op 

de achtergrond de prachtige gletsjer van 

Château Blanc. Verderop ziet u evens een 

middeleeuwse burcht die voor het aange-

name plaatsje Planaval ligt: in de winter 

• Wijngaarden van Enfer, Arvier

Gran Paradiso



• Valgrisenche

strekt zich aan de voet van een statige toren uit de 14de eeuw op een hoog-

vlakte een mooie langlaufpiste uit, die ook het vertrekpunt is voor alpineskiërs 

en heliskiërs op het massief van de Rutor. Vanaf La Ravoire, waar zich een 

oefenmuur bevindt, kunt u het panoramisch pad volgen dat leidt naar het 

natuurreservaat van Lac Lolair. De bezoekers zien Valgrisenche, omringd door 

toppen en gletsjers. De vallei wordt overheerst door de gletsjer van de Rutor 

en in het hoogste deel wordt ze geblokkeerd door de dam van Beauregard, 

waarvan de wand tegenwoordig wordt gebruikt als kunstmatige muur voor de 

klimsport. Via een aangename weg met een wandeling van circa 3 uur kunt u 

de volledige omtrek van het meer, waarrond in augustus één van de meest 

klassieke wandelwedstrijden, de “Martze a pià” van de “Tour du Lac”, wordt 

gehouden, volgen. Op 1664 meter bevindt zich het dorpje Valgrisenche rond 

de parochiekerk van San Grato uit de 19de eeuw en de middeleeuwse klok-

kentoren (einde van de 14de eeuw). Er is permanente tentoonstelling gewijd 

aan de traditionele bewerking van de “drap”, handgemaakt stof op oude 

weefgetouwen uit esdoornhhout, met ruwe half ontvette wol die is gevilt met 

water en is beslagen met 

houten spatels. Ondanks 

hun indrukwekkende uiter-

lijk, zijn de toppen en de 

gletsjers rond Valgrisenche 

altijd een verbindingspunt 

geweest met de bevolking 

van de naburige Val d’Isère, 

dankzij de talrijke passen 

waar tegenwoordig nog 

steeds de gemeenschappe-

lijke geschiedenis en tradi-

ties worden gevierd. Op de 

fl anken van deze vallei kunt 

u korte wandelingen, lange 

excursies, zoals de tour 

rond de Rutor of beklim-

mingen van elke moeilijk-

heidsgraad maken. Boven-

dien zijn er veel mogelijkheden voor free-climbing op de klimmuren dicht bij 

de woonkern. In de winter is de omgeving bijzonder geschikt voor begin-

nende skiërs en voor families met kinderen dankzij enkele skiliften naar het 

inspirerende langlauftraject van ongeveer 8 kilometer. Maar het toppunt voor 

skiërs in Valgrisenche is het heli-skiën, een jonge en moderne specialiteit voor 

de beste skiërs op uiterst spectaculaire hellingen, die wordt georganiseerd en 

aangeboden door de lokale Alpengidsen.
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AOSTA
P.zza Arco d’Augusto
11100 Aosta
tel. 0165 235343
fax 0165 235343
iataosta@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

ANTEY-SAINT-ANDRÉ 
P.zza A. Rolando
11020 Antey Saint André
tel. 0166 548266
fax 0166 548388
antey@montecervino.it 
www.montecervino.it

AYAS
Loc. Antagnod - Route Emile 
Chanoux - 11020 Ayas
tel. 0125 306335
fax 0125 306518
infoantagnod@aiatmonte
rosa.com
www.aiatmonterosa.com

AYMAVILLES 
(apertura mesi Luglio-Agosto)
ex Hôtel Suisse, Loc. Cheriettes
tel. 0165 902693
fax 0165 902693
www.cogne.org
info@cogne.org

BRUSSON
Piazza Municipio, 2
11022 Brusson
tel. 0125 300240
fax 0125 300691
infobrusson@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

PILA
11020 Gressan
tel.0165 521008
fax 0165 521008
iatpila@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

GRESSONEY-LA-TRINITÉ
loc. Edelboden Superiore
11020 Gressoney-La-Trinité
tel. 0125 366143
fax 0125 366323
infogressoneytrinite@libero.it
www.aiatmonterosawalser.it

LA SALLE
(Juli - Augustus open) 
Via Gerbollier
11015 La Salle
tel. 0165 862562
fax 0165 862562
infolasalle@aiat-monte-bianco.
com

SARRE
c/o Castello Reale
Loc. Lalex 
11010 Sarre
tel.0165 257854
fax 0165 257854
iat.sarre@granparadiso.net
www.granparadiso.net

TORGNON
Piazza Frutaz, 10
11020 Torgnon
tel. 0166 540433
fax 0166 540991
info@torgnon.net
www.torgnon.net

VALPELLINE
Loc. Capoluogo 1
11010 Valpelline
tel. 0165 713502
fax 0165 713600
valpelline@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

VALTOURNENCHE
Via Roma, 80
11028 Valtournenche 
tel. 0166 92029
fax 0166 92430
valtournenche@montecervino.it
www.montecervino.it

VERRÈS
Via Caduti Libertà, 20
11029 Verres
tel. 0125 921648
fax 0125 921907   
infoverres@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

AOSTA
Piazza Chanoux, 45
11100 Aosta
tel. 0165 33352
fax 0165 40532 
info@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

COGNE - GRAN PARADISO
Rue Bourgeois,34 
11012 Cogne
tel. 0165 74040-74056
fax 0165 749125
info@cogne.org
www.cogne.org

GRAN PARADISO
Loc. Trepont, 90
11018 Villeneuve
tel. 0165 95055
fax 0165 95975 
info@granparadiso.net
www.granparadiso.net

GRAN SAN BERNARDO
Strada Nazionale 
G.S. Bernardo, 13
11014 Étroubles
tel. 0165 78559
fax 0165 78568
info@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

LA PORTA DELLA VALLÉE
Via Circonvallazione, 30
11026 Pont Saint Martin
tel. 0125 804843 
fax 0125 801469
info@laportadellavallee.com 
www.laportadellavallee.com

LA THUILE 
PETIT-SAINT-BERNARD
Via Marcello Collomb, 36
11016 La Thuile 
tel. 0165 884179 
fax 0165 885196
aiat@lathuile.it 
www.lathuile.it

MONTE BIANCO
Piazzale Monte Bianco, 13
11013 Courmayeur 
tel. 0165 842060 
fax 0165 842072
info@aiat-monte-bianco.com
www.aiat-monte-bianco.com

MONTE CERVINO
Via Guido Rey, 17
Loc. Breuil Cervinia
11021 Valtournenche 
tel. 0166 949136 
fax 0166 949731
breuil-cervinia@montecervino.it
www.montecervino.it

MONTE ROSA
Via Varasc, 16
Fr. Champoluc
11020 Ayas
tel. 0125 307113 
fax 0125 307785 
info@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

MONTE ROSA WALSER
Villa Deslex I
Via Lyskamm Waeg, 8
11025 Gressoney Saint Jean
tel. 0125 355185
fax 0125 355895
info@aiatmonterosawalser.it
www.aiatmonterosawalser.it

SAINT-VINCENT
Via Roma, 62
11027 Saint Vincent 
tel. 0166 512239 
fax 0166 511335
info@saintvincentvda.it
www.saintvincentvda.it
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