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Viaxe ao Val de Aosta (Italia) 
 
O Club Deportivo Fontiñas está a programar para este verán unha viaxe de 28 de Xullo ata o 6 de Agosto
ao Val de Aosta, que é a rexión extrema do noroeste de Italia. Está percorrida na súa totalidade polo val
Doura Baltea que recolle todas as augas dos cumes circundantes, os máis elevadas de Europa: (Mont Blanc

4.810m, Cervino 4..478m, Monte Rosa 4.634m, Gran Paradiso 4.061m). Está constituído por un val 
principal (Doura Baltea) e por unha serie de vales perpendiculares que veñen tanto desde o sur (Alpes 
Saboianos) como do norte (Alpes Peninos). 
 
QUÉ IMOS VER: 
 
Aosta: É a capital da rexión e ten cerca de 45.000 habitantes. Estivo habitada pola tribu da Salassi en 
tempos remotos. Despois os romanos fundaron a cidade co nome de Augusta Praetoria, conservando dese 
tempo parte das murallas e outros monumentos (Porta Praetoria, Arco de Augusto, Ponte e Teatro Romano) 
 
Courmayeur: Situada a 30 km de Aosta, a 1224 m de altitude e aos pés do Mont Blanc, é unha  
localidade famosa do mundo pola súas excelentes pistas de esquí, e é tamén punto de partida de excursións 
de sendeirismo de gran interese. 
 

    
 
Turín : Importante centro cultural e de negocios do norte de Italia, capital da rexión de Piamonte, 
localizada principalmente na marxe esquerda do río Po e rodeada polos Alpes. A área metropolitana de 
Turín ten unha poboación de 2.200.000 habitantes. É coñecida polos seus numerosos museos de arte, 
restaurantes, igrexas, palacios, teatros de ópera, prazas, parques,  xardíns e as súas bibliotecas, entre outros 
atractivos. Moitas das prazas públicas da cidade, castelos, xardíns e elegantes palacios (como o Palazzo 

Madama), foron construídos polo arquitecto siciliano Filippo Juvarra. 
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XULLO-AGOSTO 

 

 
 
 
  

 

Venres 28- Domingo 6 �� 19:00 C.S.C. Fontiñas                               � 30 Máx. 720 € 
Imprescindible licenza federativa internacional (modalidade C) non valerá seguro privado 

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio  
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Parque Nacional Gran Paradiso: A declaración de Parque data de 1821, promovida pola Casa 
Savoia. Esténdese sobre 70.000 hectáreas con alturas entre os 800 e 4.061 m, cun perímetro de 180 km, 
incluíndo  60 glaciares, con lagos poboados por unha colonia de 3.000 cabras montesas, rebezos e 
marmotas. Só tres  vales do parque pertencen ao Val de Aosta: Val de Rhemes, Valsavarenche e Val de 

Cogne. O seu cumio principal é o Gran Paradiso, o único catromil dos Alpes en territorio Italiano. 
 

        

Val de Cogne: Está situado xusto detrás  do Monte Emilius (a gran  mole  que ensombrece á capital 
Aosta) É o val principal do parque, e no seu tempo o propio rei Víctor Manuel  estableceu aquí unha 
reserva real. A vila de Cogne conta entre outros edificios de interese coa Igrexa Parroquial de San Urso, 
(do ano 1200) e o castelo onde os bispos de Aosta administraban xustiza, que foi transformado en
Palacete polo rey. O seu val máis característico é o chamado Valnontey, que permite ascender á cima do 
Gran Paradiso polos seus glaciares no cara noroeste. Aquí tamén está o Xardín Botánico Alpino 

Paradisia que ten por obxeto conservar especies raras. A fervenza de Lillaz ofrece un magnífico 
espectáculo coa caída das súas augas. 
 
Val Ferret: É sen dúbida un punto de descontinuidade no Macizo Mont Blanc. Segundo ascendemos 
podemos ver á dereita  as ladeiras herbosas do Mont  da Saxe, e á nosa esquerda as Grandes Jorasses, 
referentes no ambiente alpino. Desde este punto subiremos ao refuxio Bert. 
 

O prezo inclúe: 
- Autobús viaxe + excursións mencionadas no programa 
- 7 noites de aloxamento en Aosta a media pensión no HOTEL  TURÍN*** (bebidas  non incluídas) 
- Habitacións dobres e taxa estancia aloxamento turista en Aosta 
- Seguro de viaxe internacional 
- Guía de montaña con titulación oficial e seguro de responsabilidade civil 

 
Opción de voo: (O prezo corre por conta do que opte polo avión e non lle exime do pago do total) 
Pódese levar a equipaxe no autobús para evitar o custo de facturación. Este pode esperar como máximo ata 
as 19:00h no aeroporto de Xenebra para chegar a cear ao hotel. En caso de atraso terían que ir pola súa 
conta ata Aosta (144 km). Na volta, os desprazamentos aos aeroportos van por conta do socio. 
 
COMPAÑÍA: Easyjet  Voo EZS1338   Sábado  29 Xullo 15:00-17:00 Santiago-Xenebra 
 

 
 



 

C. D. FONTIÑAS   ℡�981577928   �clubdeportivofontiñas.com   �cdfontimontana@gmail.com   2017   [9]    

 

PROGRAMA DA VIAXE: 
 
NOTA: O programa de rutas non é definitivo, estando aínda en estudo en función da climatoloxía e outros 
condicionantes, sempre en beneficio do grupo e da súa seguridade. 
 
Venres 28 Xullo: 
19:00h Saída desde o C.S.C. Fontiñas de Santiago de Compostela,  percorrendo a costa Cantábrica ata a 
fronteira de Irún (etapa nocturna en bus). 
 
Sábado 29 Xullo: 
Despois de atravesar Francia de oeste a leste e cruzar o famoso túnel de Mont Blanc chegamos ás 20:00h á 
cidade de Aosta, que será  a nosa base-hotel nesta viaxe Alpina   bus  1720 km-22h  

 

Domingo 30 Xullo-Luns 31 Xullo-Martes 1 Agosto: 
3 posibles rutas no Parque Nacional Gran Paradiso-Courmayeur : 
*Val de Cogne *    *Val  Ferret /Mont da Saxe*    *Val  de Ayas* 
 
Mércores 2 Agosto: 
Xornada turística en Turín. O xantar é por conta do socio    bus 240 km-3h 
 
Xoves 3 Agosto-Venres 4 Agosto: 
2 posibles rutas:  *Breul Cervinia*     *Val Ferret/San Bernardo* 
              
Sábado 5 Agosto: 
Saída de Aosta e posible visita a Lyon na viaxe de regreso para coñecer esta cidade. Viaxe de volta a 
Santiago (etapa nocturna en bus) 
 
Domingo 6 Agosto: 
Percorremos de volta a costa Cantábrica con pequenas paradas técnicas ata chegar Santiago 15:00h aprox. 
 
 
 

Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Está aberto un prazo de pre-inscrición ata o 31 de 
Xaneiro, realizándose un pago por adiantado de 60 € para a reserva. En caso de cubrirse as prazas 
dispoñibles na devandita data, pecharase a lista de admisións. En caso contrario, seguirá o prazo de 
inscrición ata o 30 de Xuño, data límite ata a que se poderá dar de baixa por escrito (por e-mail ou 
presencialmente) recuperando o sinal entregado. A partir de dita data, recuperaríanse os prazos entregados, 
pero perderíanse os 60 € da reserva. 
 
O resto do pago realizarase en dous prazos:  
1º prazo de 330 € ata o 31 de Marzo  
2º prazo de 330 € ata o 30 de Xuño 
 
 
 
 

 
 

 
 


