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Valle d’Aosta -  What's new in het Wintersezoen 2019-2020!
 
Net over de grens met Zwitserland en Frankrijk ligt de kleinste
Italiaanse provincie, de Vallei van Aosta, op maar 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.

Opening Wintersportseizoen 26 oktober
Het winterseizoen is op 26 oktober al geopend in het Cervinia gebied.
Op 30 november gaan de andere resorts weer open voor een prachtig
skiseizoen op de zonnige hellingen in een decor van hagelwitte
bergtoppen... en dat alles natuurlijk met een vleugje Italiaanse Dolce
Vita.

Valle d'Aosta: duurzaam de berg op
Om bij de tijd te blijven wordt er in Vallle d'Aosta vooruit gekeken, met
steeds meer aandacht voor duurzaamheid.
Een voorbeeld is dat alle  skifaciliteiten in Valle d'Aosta uitsluitend
electriciteit gebruiken die afkomstig is van waterkracht en andere
duurzame energiebronnen. Het gebruik van water, bijvoorbeeld in de
nieuwste generatie sneeuwkanonnen,  is geoptimaliseerd en er is veel
geinvesteerd in het opvangen van water in bassins op grote hoogte. Zo
blijft de natuur zoveel mogelijk gespaard en behouden om van te kunnen
blijven genieten!
In de zomer is er hard gewerkt in alle regio's aan de faciliteiten zoals
kabelbanen, sneeuwinstallaties en pistes.

Voor het komende wintersportseizoen van 2019/2020 heeft Valle
d'Aosta de wintersportliefhebber dus weer veel nieuws te bieden!
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LA THUILE

Worldcup in La Thuile
Gedurende de zomer is hard gewerkt om de skigebieden in La Thuile nog
beter en mooier te maken. Bijvoorbeeld de Franco Berthod '3', een run die
goedgekeurd is voor world Cup speed races, is klaargemaakt voor de
competities van eind februari. Het traject is een extreme en
superuitdagende helling waarbij enorme bochten worden afgewisseld met
vlakke delen.
Na drie jaar is de Women Ski World Cup weer teruggekeerd naar dit Valle
d'Aosta resort. Op 29 februari en 1 maart 2020 zal dit 'Witte Circus' weer
neerstrijken in La Thuile.
 

MONTEROSA

Alpe Forca stuwmeer
Deze zomer is de constructie van het Alpe Forca stuwmmeer voltooid op
een hoogte van 2.313 meter in Val d'Avas. Dit stuwmeer zal de meer dan
100 sneeuwkanonnen kunnen voorzien op de hellingen tussen Colle
Sarezza en Colle Bettaforca. Op deze manier blijft de 'sneeuwconnectie'
met de Gressoney Vallei gewaarborgd.



Bettaforca Fun Slope: spectaculaire sneeuwpret voor jong en oud
Na een testseizoen is de Bettaforca Fun Slope nu vol in bedrijf: Vanaf het
seizoen 2019-2020 is deze helling geheel gewijd aan sneeuwpret met een
parabolische bochten, dips en een spiraaltunnel - om maar wat te noemen.
Het is een perfecte toevoeging aan een dag vol plezier op de hellingen:
omdat het geen bijzondere technische vaardigheden vereist, is het
geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De centrale locatie in
Gressoney maakt de Bettaforca Fun Slope ook makkelijk bereikbaar vanuit
de omliggende dorpen.

De eerste ski-ervaring in Sant' Anna
De beginners onder de skiliefhebbers kunnen goed terecht in het
Sant'Anna gebied, in de Gressoney vallei. Hier kan jong en oud wat
zelfvertrouwen opbouwen op de ski's en zich voorbereiden op de
allereerste echte afdaling van de Pistone Betta.

Campoluc kabelbaan
De nieuwe kabelbaan is sinds 7 december 2018 in gebruik, met als
belangrijkste resultaat het feit dat niet meer te voet hoeft worden
overgestapt en een vergroting van de capaciteit tot 2.400 personenvervoer
per uur over 1.200 meter in 3 minuten. Nog altijd worden verdere
verbeteringen aangebracht.
 

Nieuw: Snow Park
Ook pas geopend is het Snow Park in het Gabiet gebied in de Gressoney
vallei. Het parcours biedt een serie obstakels die veel freestyle fun
garanderen voor snowboarders en skiërs. Twee nieuwe 'runs' zijn
bereikbaar voor skiërs via de Boccetta delle Pisse stoeltjeslift: de
gloednieuwe zwarte Mullero II piste en de rode Raccordo Mullero piste.
 

CERVINIA
Op 20 en 21 December gaan zowel de mannen als de vrouwen onderling
de strijd aan voor de FIS World Cup titel 2019-2020 in de spectaculaire
Snowboard Cross - SBX competitie. Breuil-Cervinia is voor de derde keer
de host voor de World Cup.
Wanneer je als regio de FIS World Cup host, moet je natuurlijk wel up to
date zijn en de investeringen in infrastructuur en voorzieningen gaan ook
daar dan ook alsmaar verder: Nieuwe sneeuw-systemen geven nog meer
sneeuwgarantie in de lagere delen, tot op de Bontadini helling.

Ook aan de Valtournenche kant zijn er verbeteringen aangebracht in het



Ook aan de Valtournenche kant zijn er verbeteringen aangebracht in het
sneeuw-systeem, evenals in het Torgnon-gebied.

Aan de Zwitserse kant, op het Plateau Rosà, is een nieuw
kabelbaansysteem van de Trockener naar de Piccolo Cervino
geïnstalleerd, waarbij sommige gondels een transparante bodem hebben
die een prachtig uitzicht bieden. Verder wordt er hard gewerkt aan een
gloednieuw systeem dat de Piccolo Cervino zal verbinden met de
Italiaanse grens.

PILA
Ook in het Pila gebied is het sneeuw-systeem geupdate en op
verschillende pistes is de gebruiksplezier en veiligheid verder verbeterd
door aanpassingen in de trajecten.
Ook is er  een nieuwe Fun Slope aangelegd vol spectaculaire bochten en
jumps die zich gemakkelijk laten bedwingen en dat maakt deze Fun Slope
geschikt voor jong en oud.

Pila kabelbaan - Platta de Brevon
Een nieuw project is gestart om Pila vanaf 1800 meter hoogte te verbinden
met de Plattá de Grévon (op 2700 meter). Daar kan genoten worden van
een fantastisch 360 graden panorama over de hoogste toppen. 
 

COURMAYEUR

De zwaarste uitdagingen met uitzicht op de Mont Blanc / Monte
Bianco



Bianco

In het Courmayeur Mont Blanc gebied worden voortdurend forse
investeringen gedaan in infrastructuur en onderhoud van de
wintersportfaciliteiten. Met name de vorig seizoen geopende Piste dell'Arp
skipistes waren door de ligging op grote hoogte - 2.750 meter- een
uitdaging om te managen en zijn sterk verbeterd. De omgeving is er
schitterend en het is absoluut een uitzonderlijke prestatie om op deze
hoogte een dergelijk project neer te zetten.

De panoramische uitzichten over prachtige Zuidhelling van de Monte
Bianco vormen het decor van een bijzonder zware zwarte piste van 600
meter met een 70% hellingshoek. dit in aanvulling op de vele off-piste
routes die beginnen vanaf Cresta Arp. De ligging en hoogte van de helling
garanderen  uitzonderlijk goede sneeuwcondities, zelfs aan het begin en
einde van het skiseizoen. Dit project is een eerste stap in een plan voor de
herontwikkeling van het hogere Courmayeur Mont-Blanc gebied. 
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Skyway Monte Bianco
Skyway Monte Bianco, de spectaculaire kabelbaan naar de hoogste berg
van de Alpen, heeft zijn eigen duurzaamheidsrapport (te downloaden op
www.montebianco.com) dat als basis dient om een werkwijze te
ontwikkelen die gericht is op het bereiken van een balans tussen
economische ontwikkeling en het beschermen van de omgeving.

 

REGIONALE SKIPASSEN: OPTIMAAL GEMAK EN SKIPLEZIER IN DE
HELE REGIO:

Regionale Seizoens-skipas: één enkel toegangsbewijs om in alle
delen van Valle d'Aosta en daaromheen te kunnen skiën

Valle d'Aosta Seasonal: deze is geldig in alle Valle d'Aosta gebieden,
inclusief de Monte Bianco Skyway, La Rosière aan de Franse kant en
Alagna, in Piemonte.
Valle d'Aosta Seasonal + Zermatt: de naam zegt het al, deze is ook
geldig in het hele Zwiterse Zermatt gebied. Dat is nog eens letterlijk Cross-
Country skiën!
De regionale skipassen geven bovendien recht op allerlei kortingen op
verschillende culturele en sportieve activiteiten in het Valle d'Aosta gebied.

TeleSkipass Service
Deze service is nóg populairder bij skiërs: geldig in alle skiresorts in Valle
d'Aosta en gemakkelijk te activeren in alle ticket kantoren in Valle d'Aosta
skiresorts, geeft de Teleskipass directe toegang naar de skiliften zonder
eerste een 'losse' skipas te hoeven kopen bij de ticket kantoren. Aan het
eind van een ski-dag wordt het totaal berekend gebaseerd op het soort
gebruik. Ook zijn er speciale kortingen voor de 5e ski-dag, de 10e, 15e
etc, die een gratis dag opleveren in de kleinere skigebieden.

ALLE INFORMATIE BIJ DE HAND OP SKILIFE.SKI

Skilife.ski: de 'Ski-Portal' in Valle d'Aosta
Hier bevindt zich alle relevante informatie voor skiërs, met real-time
informatie over de gebieden, Teleskipass, de nieuwste apps en
nieuwsbrieven. Skilife.ski biedt alle functies onder handbereik zoals
navigatie, het makkelijk vinden van informatie of het aanschaffen van
bijvoorbeeld regionale of individuele skipassen. De actuele
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bijvoorbeeld regionale of individuele skipassen. De actuele
weersomstandigheden voor alle skiresorts kunnen hier gechecked worden.
Ook sneeuwval, openingstijden en bovendien alle webcams van elk
individueel resort zijn met één klik bereikbaar op www.skilife.ski
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