Smaragdne kolesarske poti

Planina Razor
Lokacija: Tolmin
Trajanje: 4,0 - 5,0 h
Dolžina: 47 km
Zahtevnost: 8
Višina izhodišča: 158 m
Najvišja točka: 1315 m
Višinska razlika: 1575 m
Podlaga: 52% asfalt, 30% makadam, 18% pot
Klasika med gorsko kolesarskimi turami, ki tudi najbolj zahtevnim postreže praktično z vsem.
Klasika med gorsko kolesarskimi turami, ki tudi najbolj zahtevnim postreže praktično z vsem. Vzpenjamo se
proti znanemu vzletišču Kobala, nato pa čez tolminske planine. Zadnja v vrsti, idilična planina Razor, nas kar
kliče k daljšemu postanku pred spustom. Pri prvem spustu se spuščamo v dolino Zadlaščice, ki pa jo nekje
nad Tolminskimi koriti zapustimo in zavijemo v dolino Tolminke pod vasjo Čadrg. Ekološki vasi dajejo utrip
trdoživi ljudje, dolino pod njo pa na zemljevid postavljata cerkev na Javorci in Tolminska korita.
Večji del višine pridobimo na asfaltni cesti do planine Stador, ki se je poslužujejo tudi jadralni padalci. Do
planine Razor se zvrstita še planini Lom in Podkuk, vozimo pa se po makadamski poti s kratkimi in strmimi
vzponi ter vmesnimi ravninskimi odseki. Cesto zapustimo pod kočo, ko se spustimo po mulatjeri, levi od dveh
pešpoti, ki vodita v Tolminske Ravne. Iz vasi sledi spust po cesti, kjer moramo paziti, da se ne spustimo prav
do struge reke Zadlaščice, ampak moramo že prej desno zaviti s ceste na prečko za Čadrg na desnem bregu.
V Zadlaz-Čadrgu se lahko odločimo izlet skrajšati, tako da se po cesti spustimo do Hudičevega mostu v
koritih. Drugače pa nadaljujemo v ponoven vzpon po cesti v Čadrg, a se tik pred vasjo po stezi spustimo čez
Ozidje in mimo Podlogarja do brvi na Tolminki, pod cerkvico na Javorci. Vredno je stisniti zobe in zagristi v
strm klanec ter jo obiskati. Prav tako ne gre izpustiti obiska Tolminskih korit, zato lahko že pri cerkvi sv. Petra
nad Zatolminom zavijemo na mulatjero, ki nas pripelje prav do vhoda vanje.
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