Soèa-út, látványos túra a smaragdzöld hegyi folyó partján
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Függõhidak, sziklaszurdokok, vad kanyonok, parádés kilátás az Isonzo folyó parti úton
A Soèa (Isonzo) a Júliai-Alpok legismertebb, ikonikus természeti csodája, Szlovénia legszebb folyója,
elsõsorban a vadvízi sportok, fõleg a rafting és a kajak-kenu kedvelõi elsõ számú szlovén célpontja.
Felsõ szakaszán, a forrástól egészen Bovecig fut a jól kiépített, kitûnõen jelzett Soèa-út (So¹ka pot),
az összesen 30 km hosszú, könnyû túraútvonal legfestõibb szakaszát kis szervezéssel, egy teljes
napos kirándulás keretében járhatjuk be. A smaragdzöld folyó partját szorosan követjük lefelé,
útközben káprázatos kilátást élvezve a Júliai-Alpok csodaszép csúcsaira, izgalmas függõhidakon
keresztezve a köves mederben zúgó folyót ereszkedünk egyre lejjebb. Meleg idõben több parti
szakaszon is lehetõség nyílik egy kis pancsolásra a fájóan jéghideg vízben, majd hangulatos erdei
ösvényeken érünk le utunk végpontjához, a Velika korita látványos sziklaszorosához.A túra hossza:
15,2 kmA túra idõtartama: 6 óraSzintkülönbség: 400 m felfelé, 750 m lefelé (ez a nehezebb verzió), a
könnyebb variáció 250 m fel, 750 le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû, de hosszú kirándulás remekül kitáblázott, jelzett gyalogutakon, ösvényeken, néhol az országút
melletti rövid szakaszokon. A függõhidakon való átkelés abszolút biztonságos, a Mala és a Velika Korita
sziklaszorosok szélére óvatosan menjünk ki. Meleg, nyári napokon akár fürödni is lehet a folyóban, de azért
fürdõruhát ne vigyünk, a víz jéghideg és itt a felsõ szakaszon nem mély, lábfrissítõnek azonban kiváló. Az
útvonal a Jelinc kemping elõtti szakaszon kettéválik, egy könnyû és egy nehéz ágra, a gpx file (térkép) a
nehezebbik, meredek variációt tartalmazza. Az útvonal több helyen is megszakítható, fõszezonban busszal
tudjuk folytatni az utat vagy visszamenni a kocsihoz.
A Triglav Nemzeti Park barna színû, So¹ka pot feliratú útjelzõ oszlopai jelzik az utat, ill. az Alpe Adria Trail
plakettjei.Kiindulópont:
A Vr¹iè-hágóra vezetõ országút Soèa-forrás buszmegállója (Izvir Soèe). A kocsit a Lepena-völgybe vezetõ
út elején, a Velika korita környékén tudjuk hagyni, a buszmegálló az elágazásnál van.
A kirándulás kis elõrelátó szervezést igényel, az oda- vagy a visszautat a júniustól szeptemberig közlekedõ
menetrend szerinti autóbusszal, a Bovec és Kranjska Gora közti, Vr¹iè-hágón át vezetõ járattal tudjuk
megtenni. A mi javaslatunk: a reggel 9.45-kor a Lepena elágazástól induló busszal megyünk a Soèa-forrás
elágazásig, aztán gyalog az Isonzo-úton ereszkedünk vissza a kocsihoz.
Bovecbõl is megoldható a túra, a 9.30-as busszal megyünk, majd visszafelé a Lepena-völgytõl 18.55-kor
megy vissza Bovecba a busz, így kellõ idõnk jut mindenre.
A busz menetrendje innen tölthetõ le.
Természetesen taxival vagy gyalog is vissza tudunk menni.
A túra leírása
A Soèa-forrás felé vezetõ bekötõút leágazásánál lévõ buszmegállóból indulunk az országúton felfelé, a
Vr¹iè-hágó irányába. Kb. 200 métert teszünk meg az aszfalton, visszatekintve szép kilátást élvezve a
Júliai-Alpok egyik csipkézett láncára. A mûút éles bal kanyarjánál térünk le jobbra, már látjuk is a kis
magaslaton álló Kugy-emlékmûvet. Dr. Julius Kugy (1858-1944) a Júliai-Alpok elismert kutatója és
hegymászója volt, bronzszobra kedvenc hegycsúcsára, a Jalovecre néz. Miután kiélveztük a káprázatos
panorámát, induljunk tovább dél felé, a lejtõs, keskeny kis ösvényen, egy jellegzetes, fazsindelyes tetejû
házikó mellett visz le utunk. Közepesen meredek, néhol lépcsõsorokkal megtámogatott gyalogúton pár perc
alatt leérünk a Soèa partjára.
Mielõtt a függõhídon átkelnénk a túlpartra, érdemes egy kis kitérõt tenni a Mlinarica-szurdokba (Korita

Mlinarice), az egyértelmûen jelzett, kitáblázott, romantikus erdõben haladó ösvényen 200 méter után érjük el
a kis hegyi patak köves medre mellett, a sziklafalak közé mélyen bevágódott, gyakorlatilag járhatatlan
szurdok bejáratát. A kis kilátóplatform melletti információs tábláról megtudhatjuk, hogy a szurdok egy km
hosszú, helyenként csupán 1 méter széles, és 100 m magas sziklafalak közt zúdul le a több mint 2500 m
magas Prisojnik és a Razor csúcsa közti forrásától. Bepillantva csupán egy kis ízelítõt kaphatunk a
szigorúan védett kanyon képérõl.
Visszamegyünk a Soèa partjára, útközben egy fa ivókútból frissülhetünk fel, majd átkelünk a függõhídon,
kiérünk az országútra, balra fordulva egy darabig követjük az aszfaltot, majd mielõtt az országút átkelne a
folyón, mi maradunk ezen a parton, követjük a So¹ka pot útvonalát. Amennyiben meg szeretnénk látogatni
az Alpinum Julijana botanikus kertet, akkor maradjunk az országúton, pár perces sétával érjük el az út bal
oldalán, 1926-ban, helyi növényekkel, virágokkal teleültetett hegyoldalban kialakított parkot. Nyitva: májustól
szeptember végéig: naponta 8.30
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