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Amsterdam, mei 2019

Valle d’Aosta - Zin in de zomer!

Net over de grens met Zwitserland en Frankrijk ligt de kleinste Italiaanse provincie, Valle 
d'Aosta, op zo'n 950 kilometer afstand van Nederland. Voor liefhebbers van de 
allerhoogste toppen van de Alpen zoals de Mont Blanc en Matterhorn/Cervinia en de Gran 
Paradiso is het 100% genieten van de grandeur van dit landschap. Lieflijke valleien, 
kristalheldere meertjes en ruige rotsen vormen een mooie achtergrond voor de Italiaanse 
Dolce Vita van de Aosta vallei.

Aosta, de gezellige hoofdstad van het
Aosta dal
Begin eens Aosta, de gezellige en niet al
te grote hoofdstad midden in het dal
gelegen. Hier kun je de overblijfselen uit
een rijk verleden vanuit zowel de
prehistorische tijd (de boog van Augustus)
als de middeleeuwen (met bijvoorbeeld
de kerk van Saint-Ours met klooster)
gewoon aanraken! Maar Aosta is ook
gezellig om te shoppen of een hapje
en drankje te nuttigen bij één van de vele
terrasjes in de lange wandel winkelstraat, 



terrasjes in de lange wandel winkelstraat, 
 

Hiken op Alta Via Trail 1
Altijd al eens een echte trekking willen
maken? De Alta Via Trail ook wel het
'reuzenpad' genoemd is geschikt voor
iedere wandelaar. Je loopt
door schitterende landschappen, via de
uitlopers van de hoogste toppen van
Europa zoals de Monte Rosa, de
Matterhorn en de Mont Blanc. Meer info
op: www.lovevda.it

Zomerskiën in de Matterhorn vallei
Op 3500 meter boven de zeespiegel
ligt het zogeheten Rosa Plateau,
gemakkelijk te bereiken vanuit Breuil
Cervinia. Hier kan je in het gletsjer
gebied het hele jaar door blijven skiën
met een prachtig uitzicht op
verschillende Alpen toppen. Zet je
wekker wel vroeg want vooral de
ochtenden zijn het beste om te skiën. 

De smaken van Aosta leren kennen
Bijzonder eten en toch om de calorieën
denken? Wandel dan eens deze
tweedaagse culinaire route. Dwars door
de Vallei van de Matterhorn proef je de
smaken van de Valle d'Aosta. Laat je
verwennen door de chef-koks van het
restaurant La Luge en restaurant Alpage,
beide  geselecteerd door Michelin. De
wandeling verbindt het centrum van
Valtournenche met de beroemde
toeristische plaats Breuil-Cervinia. Meer
info op www.explorecervino.com
 

Kasteelleven in Aosta
In het hele Aosta dal liggen een groot
aantal stoere kastelen.
Op enkele kilometers van Courmayeur
ligt Château des Seigneurs d’Avise. Dit
prachtige kasteel biedt twee
mogelijkheden om het kasteelleven van
weleer van dichtbij mee te maken. Een
overnachting hier geeft namelijk
toegang tot de prestigieuze wijnkelders
de "Enoteca Signori di Avise. Geen
betere manier om alles te leren over de
inheemse Aosta druiven. Voor meer
info: www.signoridiavise.com
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