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Foto: Lago Blu - Cervinia

Valle d’Aosta -genieten van rust, ruimte en natuur
Net over de grens met Zwitserland en Frankrijk, op maar zo'n 950 kilometer

van hier, wacht de kleinste Italiaanse provincie Valle d'Aosta op jou...
Eindelijk zijn de grenzen weer open en kan er weer genoten worden van deze

onontdekte parel van de Alpen.

In 1 dag rijd je zó naar de schitterende natuur in de bergen en valleien van
Valle d’Aosta. Vliegen kan ook, er zijn beperkt vluchten naar Milaan verkrijgbaar. 

Easyjet, Vueling en Ryanair zijn bezig meer vluchten te heropenen.

Een warme zomer met verkoeling onder handbereik
De zomer is hier warm met vele zonne-uren en verkoeling vind je op grotere hoogte
tussen de hoogste toppen van de Alpen, in de frisse bergbeken en de meertjes vol

zuiver water. Zoek de paden op die voeren langs de verstilde dorpen, oude kastelen
en vestingen. Bezoek de overblijfselen uit de Romeinse tijd en ontdek eeuwenoude

pelgrimsroutes.

Geen massatoerisme
Valle d'Aosta is een kleinschalige bestemming waar het massatoerisme geen vat op

heeft. De prijzen zijn er sympathiek te noemen en genieten doe je daar op zijn
Italiaans.
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Casttello di Fénis,                                                              Forte di Bard
Foto's: Enrico Romanzi
 

Land van kastelen

In Valle d'Aosta zijn talloze vestingen en kastelen te bewonderen. Sommige waren
louter voor het prestige, zoals castello Fénis, dat eeuwenlang aan een
vooraanstaande familie behoorde. Anderen, zoals het Forte di Bard, waren juist puur
militaire bolwerken om de vijand buiten te houden, De eerste historische
verwijzingen naar dit fort stammen al uit 1034 en gold als een bijna onneembare
vesting door zijn stategische ligging.  Uiteindelijk is het Napoleon met een list gelukt
om het in te nemen. Hij maakte het min of meer met de grond gelijk uit frustratie dat

http://www.lovevda.it/en
https://www.lovevda.it/en/database/8/castles-and-towers/fenis/fenis-castle/979
https://www.lovevda.it/en/database/8/castles-and-towers/bard/fortress-of-bard/988


het zoveel moeite had gekost. Later is het fort nog groter en sterker herbouwd en
nadat het als militaire basis zijn functie verloor volledig gerestaureerd in 2006. Het is
een bezoek meer dan waard, zeker nu het een functie als expositieruimte heeft voor
prachtige tentoonstellingen, vaak fotografie. Je kunt er zelfs overnachten!

Eeuwenoude pelgrimsroutes
Alle wegen leiden naar Rome, luidt een oud spreekwoord. Een van die wegen was
de Via Francigena, ook wel de 'Via Romea' genoemd, een web van routes dat
globaal gezien van Canterbury naar Rome slingerde. De route door de Aosta vallei
wordt aan het einde van de tiende eeuw al beschreven door de bisschop van
Canterbury die zijn terugreis vanuit Rome heeft vastgelegd.

https://www.lovevda.it/en/culture/via-francigena


foto: Lago di Place Moulin

Actief op pad
Valle d'Aosta is een waar wandelparadijs. In elke moeilijkheidsgraad zijn er prachtige
routes te vinden. De route langs het Lago di Place Moulin bijvoorbeeld is ook voor
kinderen goed te doen. Maar wie gek is op hiken op grote hoogte kan via een
netwerk aan berghutten ook uitstekend terecht: de allerhoogste alpentoppen als
Cervinia/Matterhorn en Monte Bianco/Mont Blanc omringen de Aosta vallei.
Mountainbiken, de naam zegt het al, voert hier letterlijk tot grote hoogte. Of huur
eens een e-bike en bedwing hellingen waarvan je nooit gedroomd had die per fiets
af te leggen, met als beloning ongekende vergezichten en ontdekkingen als kleine
meertjes gevuld met ijskoud kristalhelder smeltwater.

Blijf genieten
En laten we vooral de Dolce Vita niet vergeten: we zijn tenslotte in Italië. Probeer
eens de heerlijke Fontina kaas, gemaakt van melk uit de Alpenweiden en gerijpt in
de zuivere berglucht, natuurlijk met een goed glas lokale wijn. Een pizza met vers



geschaafde truffel, vers gemaakt ijs en stiekem tóch een cappuccino na het eten,
eventuele gefronste Italiaanse wenkbrauwen negerend :-)  De hoeveelheden zijn
meestal wel wat meer dan je verwacht omdat men ervan uitgaat dat na een dag in
de bergen men goed moet eten. 
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