
 
 
 
 
 

Fantastiske skikonkurranser og fargerikt karneval i Alpenes Roma 
 
Aosta-dalen er kjent for sin romerske historie og gastronomiske spesialiteter, og med 20 
skiområder og et stort spekter av arrangementer, er dette området et svært populært reisemål 
på vinterstid. I de kommende månedene blir skiløypene også besøkt av skiløpere i fantasifulle 
kostymer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aosta-dalen, Italias minste region, er med sin romerske historie og de flotte 

nasjonalparkene et interessant bekjentskap året rundt. 

Og Aosta-dalen er definitivt ikke mindre attraktiv denne vinteren, når området gjør seg 

klar for en rekke viktige sportsarrangementer.  

Den nye sesongen markerer på denne måten at Aosta-dalen igjen er vertskap for det 

internasjonale World Cup sirkuset i alpint, når verdens beste utøvere i denne disiplinen 

igjen vil konkurrere i La Thuile, for første gang siden 2016. Konkurransene i både Super 

G og slalåm arrangeres i den berømte Franco Berthod løypa. 

Fra et teknisk perspektiv, er Franco Berthod nedfarten en av de mest interessante i 

verden, med sine bratte partier og krappe svinger. 

Bare noen uker senere, fra 5. til 14. mars, konkurrerer også et stort antall langrennsløpere 

i og omkring den lille landsbyen Cogne under de såkalte “World Master” konkurransene i 

langrenn.  

 

Karneval og tradisjonsrike ritualer 

For mange av landsbyene i Aosta-dalen, er vinteren også karnevalstid, og det er 

bokstavelig talt den tiden av året da alle innbyggerne samarbeider om og er involvert i de 

mange festlighetene. 

Courmayeur Carnival representerer en feiring av naturens fruktbarhet, og inkluderer den 

fascinerende  badoche, en tradisjonell dans som har røtter tilbake til historiske ritualer.  

Et annet tradisjonsrikt karneval er det som foregår i Nus, som i mer enn 60 år har funnet 

sted nøyaktig tre dager før Askeonsdag, en dag som markerer starten på den kristne 

fasten, som I første rekke feires av katolikker. 

Arrangementet henter inspirasjon fra historien om baronene i Nus, og er knyttet til 

historiske begivenheter fra 1.300-tallet, “Seigneurs” kommer ned fra den gamle 



festningen, ledsaget av et opptog med fakler, klarsynte og budbringere, og anført av en 

livlig, velkledd karismatisk leder. 

I mer enn 90 år, har det også vært en karnevalsfeiring i Villefrance, den største byen i 

Quart, og dette året er ikke noe unntak fra regelen. 

For de yngste, foregår det en mengde ting under Saint-Vincent Carnival, der elever fra 

folkeskolen er ansvarlige i 11 dager sammenhengende. I denne perioden, finnes det en 

spesialstyrke av “Little Policemen” som har myndighet til å utstede bøter til (eller be om 

bidrag fra) de voksne. Likevel er det ingen grunn til bekymring, siden alle pengene som 

kommer inn blir donert til veldedighet. 

Ikke engang skiløypene er et fredet område under den fargerike karnevalsperioden. Under 

det spesielle Carnevale Bianco ved resorten Pila, kjører deltagere I fargesprakende og 

tradisjonsrike kostymer etter hverandre I løypene. 

Du kan lese mer om de ulike karnevalene på lovevda.it 

 

Kontaktinformasjon: 
 

Hvis du har bruk for mer informasjon om Aosta-dalen, ta gjerne kontakt med: 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen 

E-mail: pia@target-tourism.dk 

Telefon: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk/aosta-valley  

 

La Thuile World Cup 

The P❄rtal of Skiing in Aosta Valley 

 

 

 

 

 

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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