
 
Vår og sommer høydepunkter er i Aostadalen: Her må du tilbringe minst 67 timer på et 

maratonløp 

  
Aostadalen er stedet der en av verdens mest ville og ekstreme maratoner finner sted. I mai vil verdens 
beste syklister også passere Giro d'Italia. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aostadalen, Valle d'Aosta, ligger spektakulært mellom to av Europas høyeste fjellkjeder. Med Mont 
Blanc grenser Frankrike på den ene siden, og med Matterhorn og Monte Rosa grenser Sveits til andre. 
Et av områdets mange høydepunkter er den ville og uberørte nasjonalparken med det lovende navnet 
Gran Paradiso. Der er det mulighet for å gjøre minneverdige turer blant alpin geiter og kongelige ørn. 
Det er også mye annet å se i Gran Paradiso, hvor de høyeste toppene når en høyde over 4000 meter. 
I sommer kan du for eksempel delta i Italias mest spektakulære sportsarrangement. 
Den niende juni er det tid for den 19. onde utgaven av Grand GranParadisoBike. Sykkelturen er 43 km 
lang, noe som kanskje høres litt, men under konkurransen vil du oppleve en høydeforskjell på ikke 
mindre enn 1400 meter. Klatrerne er derfor veldig tøffe for alle deltakere. 
Noe annet som er anstrengende og fascinerende, er maratonløpet Tor des Géants, et maraton som 
regnes som en av verdens vanskeligste. Løpet starter og slutter i Courmayeur, og utfordringen er å 
komme seg gjennom 330 km. En avstand som tilsvarer omtrent åtte faste maratoner - på mindre enn 
150 timer, eller litt mindre enn en uke. Selvfølgelig trenger de beste konkurrentene ikke hele tiden. 
Rekordet ble satt i fjor da 44-åringen spanske Javier Dominguez Ledo, som konkurrerte i Ironman, 
krysset målstreken etter bare 67 timer og 52 minutter. I fjor var Franco Collés vinnende tid også 74 
timer, mens Silvia Trigueros-Garrote var den beste konkurrentskvinnen med en tid på 87 timer og 50 
minutter. 
 
Verdens beste syklister besøker landsbyen 
Allerede søndag 25. mai, vil Aostadalen være vert for det 14. benet av Giro d'Italia, en av verdens 
største og mest prestisjefylte sykkelbegivenheter. Det vil bli en dramatisk og nervepirrende scene. Kun 
131 km lang, men med en høyde på over 4000 meter over havet og et stadium som ifølge arrangørene 
har en total på 14 km flatt vei. Resten av dagen går opp og ned. Courmayeur har bare blitt besøkt en 
gang før av Giro, det var 1959 da den legendariske Charly Gaul vant. 
Det finnes også andre, mer komfortable måter å klatre på topptoppene enn å delta i ekstremsport. 
Man kan for eksempel ta en tur opp taubanen. Prøv SkyWay Monte Bianco ingeniørarbeid hvor du kan 
få en komplett utsikt over fjelltoppene, flytende i glass og stål. 
En helt ny taubane har også åpnet, reisen tar deg over Trockener Steg (2939 meter) og opp til Klein 
Matterhorn (3883 meter) i Zermatt, Sveits. Det kan ta 2000 passasjerer i timen og reisen tar ca ni 
minutter med en dråpehøyde på 900 meter. Den nye taubanen har kostet rundt 45 millioner euro og 
er resultatet av et samarbeid mellom de italienske industrigigantene Leitner Ropeways og Pininfarina 
fra Torino, som også er kjent for å designe biler. Den nye taubanen vil også være nyttig for skiløpere 
som ønsker å utfordre skråningene rundt Rothorn, Gornergrat, Matterhornbreen, Breuil Cervinia og 
Valtournenche på grensen mellom Sveits og Italia. 



For mer informasjon om Aostadalen, vennligst kontakt: 
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 3.270 km2 den minste regionen i Italia. De ca. 
128.000 innbyggerne har til gjengjeld mange høydemeter å boltre seg på. En tredjedel av områdets 
samlede areale ligger nemlig i over 2.600 meters høyde. Dalen er formet av isbreer og omgitt av fjell: 
Et vakkert område som tatt ut av en billedbok, spektakulært plassert midt mellom Europas høyeste 
fjelltopper, med Mont Blanc på grensen til Frankrike på den ene siden og Matterhorn og Monte Rosa 
på grensen til Sveits på den andre. Det er også her at man finner den ville og upolerte nasjonalparken 
Gran Paradiso. Også kulturelt befinner man seg i et fint spenningsfelt mellom italiensk og fransk. Med 
en utsøkt gastronomi, et arkitektonisk sjarmerende og pittoresk alpelandskap, samt et stort tilbud av 
sportsmuligheter, tiltrekker området seg folk fra hele verden. Som region, byr Aosta-dalen ikke bare 
på fordelaktige betingelser for fjellklatrere, vandrere og skiløpere. Det er også et opplagt reisemål for 
folk som ønsker en mer makelig ferie i vakre omgivelser. http://www.lovevda.it/en  
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