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Felkavaró történelem és elbûvölõ természet
A Soèa völgyében fekvõ békés, idilli kisváros Kobarid felettébb viharos, vérzivataros múltra tekinthet
vissza. Az I. világháborúban az Isonzo (Soèa) völgyének leghevesebb csatáit a környéken vívták a
szemben álló olasz és osztrák-magyar csapatok. Az õskortól lakott környék történelmi és természeti
látnivalóit az ún. Kobaridi Történelmi Tanösvény (Kobari¹ka zgodovinska pot) fûzi össze egy könnyen
bejárható élménydús séta formájában.
Utunk a városközpontból kiindulva az olasz világháborús emlékmûvön, a vaskori erõdítményen keresztül
vezet át a Soèa völgyén keresztül a lélegzetelállító Kozjak vízesésig, majd vissza a Napóleon-hídon
keresztül a híres múzeumig.Táv: 8 kmIdõtartam: 4,5 óraSzintkülönbség: 330 m fel, ugyanannyi leA túra
jellege: Könnyû séta jól jelzett útvonalakon, a Tonocov grad-hoz vezetõ út kissé meredek, lefelé meredek
lépcsõsoron kell jönni.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra leírása
Kobarid (Caporetto) városa gyönyörû természeti környezete mellett elsõsorban híres elsõ
világháborús múzeumáról ismert.
A helyi idegenforgalmi hivatalban, a múzeummal szembeni épületben kitûnõ ingyenes térképes tájékoztató
füzetet kapunk a tanösvényrõl, érdemes beszerezni egyet, fõleg a térkép miatt.
A múzeumtól a Fõ tér felé haladjunk, majd a Fõ tértõl jobbra vezet fel a hegynek egy aszfaltos út a Sv.
Anton templomhoz. A meredek úton a templomig olasz nyelvû stációkat találunk. Hamarosan felérünk a
domb tetejére, a XVII. sz.-ban épült Sv. Anton plébániatemplomhoz, amely köré építtette Mussolini az
1930-as években a korra jellemzõ nagyzoló stílusban a több mint 7000 környéken elesett olasz katona
csontjait tartalmazó impozáns, háromszintes, nyolcszög alakú koncentrikus épületegyüttest. A mellvédrõl
csodálatos a kilátás a városra és a völgyre.
Innen betérünk az erdõbe a Tonocov grad felé jelzett úton, hamarosan ketté ágazik az út, amennyiben nem
szeretnénk felkapaszkodni a meredek dombon álló várromhoz, térjünk el jobbra a Soèa felé jelzett úton.
Maradva a tanösvényen 20 perc gyaloglás után utunk egy nagy jobb kanyart ír le egy kiszáradt
patakmederben, majd megkezdjük a kapaszkodást a vaskori erõdítményhez. A Tonocov grad laikusok
számára túl nagy élményt nem tartogat a kilátáson kívül, az ásatások még folynak, elég rendezetlen és
kaotikus a környék. Nem vesztünk sokat, ha kihagyjuk meglátogatását.
A vártól lefelé az út viszont kifejezetten érdekes, egy mély sziklaszurdokban lépcsõkön érjük el a forgalmas
mûútat, körültekintõen keresztezzük az utat, majd a túloldalon megkezdjük leereszkedésünket egykori I.
világháborús olasz katonai fedezékek mellett a Soèa mély völgyébe.
A valószerûtlenül türkizkék folyón egy 52 m hosszú függõhídon kelünk át, majd balra fordulunk a Kozjak
felé mutató táblát követve. Amennyiben jobbra fordulunk, majd pár méter után balra felfelé térünk rá egy
lépcsõs kis ösvényre, elsõ világháborús bunkerek közé érünk, majd tovább folytatva utunkat, egy szélesebb
gyalogúton érünk vissza a Kozjak patak völgyébe, ahol jobbra fordulva mehetünk tovább a vízesés felé.
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