Smaragdne kolesarske poti

Breginjski kot
Lokacija: Kobarid
Trajanje: 4,0 - 5,0 h
Dolžina: 41 km
Zahtevnost: 6
Višina izhodišča: 246 m
Najvišja točka: 959 m
Višinska razlika: 1050 m
Podlaga: 100% asfalt, 0% makadam, 0% pot
Ob vznožju Stola se prav počasi dvigamo skozi številne vasi do Breginja, ki je veljal za biser
beneškoslovenske arhitekture, danes pa si zaradi potresa leta 1976 lahko ogledamo samo še manjše
ohranjeno staro vaško jedro.
Alternativa dolinski povezavi Kobarida in San Pietra al Natisone nas popelje v Breginjski kot, ki se je po
odpravi mejnih prehodov odprl proti Nadiškim dolinam. Ob vznožju Stola se prav počasi dvigamo skozi
številne vasi do Breginja, ki je veljal za biser beneškoslovenske arhitekture, danes pa si zaradi potresa leta
1976 lahko ogledamo samo še manjše ohranjeno staro vaško jedro. Poleg kolesarjenja skozi najzahodnejšo
slovensko vas Robidišče se lahko v Breginju odločimo tudi za malce daljšo različico skozi vas Prossenicco. V
prvem primeru se do mostu na Nadiži spustimo skozi vas Logje, od koder nas ne loči veliko do slikovitih korit
Nadiže s stopničastim Napoleonovim mostom in tolmuni za kopanje. Za takojšnji povratek proti Kobaridu je
kolesarjem namenjena pot ob Nadiži skozi Podbelo, vse do vasi Robič, nas pa čaka vzpon na teraso z
odmaknjeno vasjo Robidišče. Ta je bila odrezana od svoje matične pokrajine Beneške Slovenije, a je navkljub
vsem tegobam ohranila pristno beneško arhitekturo s črno kuhinjo. S kolesarjenjem nadaljujemo do sedla nad
Canebolo s kapelico in spomenikom. Tudi v primeru daljše različice pridemo do omenjenega sedla, le da v
tem primeru iz Breginja kolesarimo najprej do nekdanjega mejnega prehoda in prečkamo višje ležeči most na
Nadiži. Nadaljujemo skozi vas Prossenicco, najprej v smeri proti Attimisu, nato pa se držimo levo nad
Faedisom na skrajnem robu beneškega hribovja, z razgledom na furlansko nižino. Potem, ko v obeh primerih
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obkrožimo še vrh Ioaneza, sledi spust k Nadiži mimo jame v Antru.
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