
 Hvit jul i alpenes Roma 
 

 

 

 

 

I ett av Europa´s beste skiområder med garantert snø, holdes feiringen blant vakre monumenter og ruiner fra 
romertiden. 
 

Aosta, hovedstaden i Aosta-dalen, har fått tilnavnet ”Alpenes Roma” av gode grunner. Siden romerrikets 

storhetstid, har dette vært en sentral handelsby langs en av de viktigste rutene gjennom det europeiske 

fjellområdet. Det finnes fortsatt mange etterlevninger og minnesmerker fra romernes nærvær her, og siden vi 

nærmer oss julehøytiden, blir igjen Aosta forvandlet til en travel og populær handelsby. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra slutten av november til ut i januar, forvandler "Marché Vert Noël" en liten del av byen – det romerske teateret  - 

til en egen liten fjellandsby. Her kan du finne delikate lokale spesialiteter, ulike viner, kunsthåndverk, klær, møbler, 

antikviteter, tradisjonsrike produkter, gaver og små, rimelige luksusartikler som kan sette deg i den perfekte 

julestemningen.   

 

En tusenårig historie 
 

Dersom du av en eller annen grunn ikke finner det du leter etter i denne fjelllandsbyen, kan du ganske sikkert finne 

noe som tilfredsstiller dine ønsker på ett av Aosta`s andre julemarkeder beliggende ved Piazza Chanoux, like ved 

den imponerende romerske byporten Porta Pretoria fra det 25. århundre før Kristus. Her, bare et steinkast fra det 

forhistoriske romerske Forum Cryptoporticus, finnes det, blant mye annet, muligheter for å kjøpe malerier og gamle 

trykk, i tillegg til mynter, broderier, tørkede blomsterdekorasjoner, håndlagede såper, ulike typer découpage, så 

vel som kreativt produserte kunstverk.  
 

Det beste fra to matverdener 
 

Aosta ligger spektakulært til blant Europa´s høyeste fjelltopper, med Mont Blanc på grensen til Frankrike på den 

ene siden, og Matterhorn og Monte Rosa ved grensen mot Sveits på den andre. Dersom du drømmer om en hvit 

jul med muligheter for å kombinere juleshopping med skiaktiviteter, finnes det neppe noe bedre alternative.   

 

Kulturelt sett er Aosta en god blanding av italiensk og fransk, noe som også har innvirkning på gastronomien. I 

tillegg til spesialforretninger som selger lokale delikatesser, finnes det et antall utmerkede restauranter i Aosta som 

presenterer noe av det beste de to landene kan tilby.  

 

 

  

 
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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