Smaragdne kolesarske poti

Matajur
Lokacija: Kobarid
Trajanje: 4,5 - 5,5 h
Dolžina: 37 km
Zahtevnost: 9
Višina izhodišča: 235 m
Najvišja točka: 1642 m
Višinska razlika: 1440 m
Podlaga: 35% asfalt, 25% makadam, 40% pot
Zahtevna, a nepozabna povezava Kobarida s Čedadom preko vrha Matajurja, simbola Beneške Slovenije, že
nekaj časa privablja tudi najbolj zahtevne gorske kolesarje
Zahtevna, a nepozabna povezava Kobarida s Čedadom preko vrha Matajurja, simbola Beneške Slovenije, že
nekaj časa privablja tudi najbolj zahtevne gorske kolesarje. Že prvi del vzpona do Livka na prelazu med
Kolovratom in Matajurjem nam zaradi strmine pokaže zobe. Je pa zato drugi del po gozdni cesti iz Avse bolj
uživaški, saj je speljan po grebenu Matajurja. Cesta mimo odcepa za matajurske planine po prečkanju meje
počasi preide v mulatjero na travnatem vrhu, ki nam dih jemlje še z razgledi na neskončno Furlansko nižino in
Tržaški zaliv. Hkrati pa kolesarimo po stopinjah, ki jih je med 1. svetovno vojno ubral general Erwin Rommel
pri napadu na italijanske položaje. Prikolesarimo lahko do višje ležeče koče pod Matajurjem, kolo pa je vredno
potisniti vse do kapelice z razgledi tudi na drugo alpsko stran.
Tudi spust po stezah do Špetra je dolg in zahteven, vendar zagotovo eden najlepših daleč naokoli. Od Doma
na Matajurju se rahlo desno spustimo do razcepa poti pri Mersinski planini, kjer se po poti »sentiero« 749
spustimo proti sedlu Glevizza in tam prečkamo asfaltno cesto za vas Matajur. Na razpotjih preprosto sledimo
poti 749 mimo San Giorgia. Pot poteka občasno tudi gor in dol, včasih pa je potrebno tudi sestopiti s kolesa.
Nato kolesarimo še mimo San Canziana, v spodnjem delu pa se je možno cesti priključiti na več načinov.
Vztrajati velja vse do makadamske poti, ki nas pripelje k cerkvi v središču Špetra. Do zasluženega okrepčila v
prekrasnem Čedadu nas praktično loči samo še kratek odsek po dolinski kolesarski povezavi.
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