
 

 

Overnatning for enhver smag i Aosta 

Miljøet først:  

 

Fra bjerghytter til wellnesspaladser – overnatning for enhver smag i Aosta 

Klima og bæredygtig turisme har høj prioritet i Aosta-dalen, men man kan opleve den smukke natur på 

alle mulige budgetter og komfortniveauer.  

  

Med sine blot 128.000 indbyggere er Valle d’Aosta den mindste region i 

Italien og kun lidt større end Fyn. Et af de smukkeste steder i de italienske 

alper besøges dog hvert år - og året rundt - af folk fra nær og fjern, som alt 

efter årstid står på ski, trekker, løber, cykler eller går på opdagelse i 

området romerske fortid.  

Lige så mange grunde der kan være til at tage til Aosta, ligeså mange forskellige muligheder er der for at få 

det, som man har lyst til, når man er der. Med charmerende bjerghytter, flotte wellnesshoteller, 

agroturisme og beskedne bed & breakfasts er der noget for enhver smag, ethvert komfortniveau og ethvert 

feriebudget.  

Langsomhed og ro er ny luksus 

Hvis man vil nyde roen og langsomheden i bjergene kan man under 

overskriften Slow Holiday indlogere sig på mindre pensionater og hoteller 

midt i naturen, der er fordelagtige, hvis man vil ned i gear. Her er man tæt 

på værterne, der er ivrige efter at dele deres kærlighed til Aosta-dalen. 

 

Vil man gerne endnu tættere på naturen, kan man indlogere sig i en af områdets mange bjerghytter. De 

første bjerghytter blev etableret i slutningen af 1800-tallet i takt med bjergbestigningens udbredelse og et 

stigende behov for nyttige logistiske løsninger i højderne 

Nogle bjerghytter er perfekte til øvede bjergbestigere og vandrere, mens andre er velegnede til familier og 

nybegyndere i bjergene. De mest trænede vandrere kan også drage fordel af områdets talrige bivuakhytter. 

Cykelferie og kurbad 

Aosta er også et særdeles populært sted for cykelryttere på alle 

niveauer, og netværket "Bike Hotels" er en samling af særligt 

cykelvenlige hoteller i hele dalen. Her er indkvarteringsfaciliteterne 

tilpasset cykelentusiasternes behov og forventninger med mulighed 

for opbevaring af cykler, reparation og information om cykelruter. Der 

er desuden vaskeservice og mad der er velegnet til cykelsportsfolket.  



Ferie i bjergene handler ikke nødvendigvis kun om aktiv ferie. Det handler også om at lade batterierne op 

og slappe af i smukke omgivelser, om at have tid med hinanden og spise godt. Alle disse forudsætninger er 

til stede i Aostadalen, hvor fransk og italiensk kultur mødes.  

Vil man have ekstra selvforkælelse, kan man benytte sig af områdets mange spa- og wellness faciliteter.  

Flere spa- og kurbade tilbyder afslapning i smukke miljøer med boblebade, sensoriske brusere, finske 

badstuer, tyrkiske hamam og meget andet.  

Der er også rig lejlighed til at få massage og skønhedsbehandlinger på steder som Pré-Saint-Didier Spa, 

Saint-Vincent Spa, Valle d'Aosta Wellness og Monterosatermei Champoluc.  

Fokus på klima og lokalmiljø 

Aosta-dalen har længe haft et stærkt fokus på miljø og klima, og de særlige 

VIVA-miljøhoteller fremmer bæredygtig turisme og respekt for Aosta-dalens 

særlighed. Miljøhotellerne forpligter sig til at respektere en række kriterier for 

bæredygtig forvaltning af miljøressourcer, herunder korrekt bortskaffelse af 

affald, brug af materialer med lav miljøpåvirkning, brug af vedvarende 

energikilder samt opmærksomhed på bygningers energieffektivitet. 

Cogne i Aosta-dalen har i årevis været frontløber, når det gælder om at fremme en bæredygtig og ansvarlig 

turisme, og det er man blevet præmieret for af The Sustainable Destinations Top 100 Association. Blandt de 

vægtigste årsager hertil erfri offentlig transport, beskyttelsen af området i Gran Paradiso National Park og 

foreninger, der stadig i dag holder gamle, lokale traditioner i live. 

http://www.cogneturismo.it/notizie.asp?id=1&l=3&n=1&nid=77  

http://www.pngp.it/  

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Aosta-dalen, så kontakt venligst: 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen 

E-mail: pia@target-tourism.dk  

Telefon: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk  

 

Om Valle d’Aosta 

Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3270 km2 den mindste region i Italien. De ca. 128.000 

indbyggere har til gengæld mange højdemeter at boltre sig på. En tredjedel af områdets samlede areal ligger nemlig i 

over 2600 meters højde. Dalen er formet af gletsjere og omgivet af bjerge: Et smukt område som taget ud af en 

billedbog, spektakulært placeret midt mellem Europas højeste tinder med Mont Blanc på grænsen til Frankrig til den 

ene side og Matterhorn og Monte Rosa på kanten til Schweiz til den anden. Det er også her, at man finder den vilde og 

upolerede nationalpark Gran Paradiso. Også kulturelt befinder man sig i et fint spændingsfelt mellem italiensk og 

fransk. Med en udsøgt gastronomi, et arkitektonisk charmerende og pittoresk alpelandskab samt et stort udbud af 

sportsmuligheder trækker området folk til fra hele verden. Som region byder Aosta-dalen ikke kun på fordelagtige 

betingelser for bjergbestigere, vandrefolk og skiløbere. Det er også et oplagt rejsemål for folk, der ønsker en mere 

magelig ferie i smukke omgivelser. http://www.lovevda.it/en 
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