Tempozan Óriáskerék
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Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Mit tartogat egyáltalán számunkra a
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló,
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdekesek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is néhány olyan látványosságból, amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban
jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz
kukán állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve
a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos
információk és Japán kincsei várnak itt rád.

óriáskerekének számít. Sőt, amikor 1997-ben átadták még a legelső volt a listán. Azóta viszont
többen is beelőzték, köztük elsőként 1999-ben
a Daikanransa óriáskerék (115 méter). Bár mindössze pár centiméteres különbségekről beszélgetünk. Ezt mellőzve, még így is elmondható, hogy a
panoráma, amit nyújt számunkra, igencsak pazar.
Az óriáskerék valamely kabinjába beszállva
egy 15 perces csodamenet veszi kezdetét, hiszen
hihetetlen látványvilágot biztosít a magassága
és persze a környéke. Az Oszakakóban található
Tempozan ugyanis egy olyan helyen lelhető fel,

ahol több főbb oszakai érdekességet is megtalálhatunk. Köztük lencsevégre kaphatjuk a távolban
még az Universal Studiót is, az Ikoma hegység, az
Akasi Kaikjo híd, a Kanszai nemzetközi reptér, a
Rokko helység és egy akvárium mellett. Ezenfelül az Oszaka-öbölt is megcsodálhatjuk fentről,
hiszen majdnem közvetlenül a vízparton helyezkedik el az óriáskerék. Tehát ha megkockáztatjuk,
hogy felülünk rá, akkor minden bizonnyal csalódás nem érhet minket a látványt tekintve.
Fokozva az élményt, az óriáskerék 60 kabinja közül jó pár alja teljesen átlátszó, aminek kö-

szönhetően még többet kaphatunk a pénzünkért.
Tériszonyosoknak ezt a lehetőséget nem ajánlom,
inkább a többi kabin közül válogassanak, akik ezt
nem bírják. Plusz, amennyiben szükséges, még
három darab mozgáskorlátozottak számára kialakított, akadálymentesített kabin közül is választhatunk.

TUDTAD?
A Tempozan óriáskerék jelenleg Japán harmadik
legmagasabb óriáskereke.

Tempozan Óriáskerék
Oszaka egyik meghatározó turisztikai
látványossága
A Japánba utazók egyik közkedvelt helye
Oszaka. Mondhatni a top három városban benne van, ahova a kíváncsi utazók első alkalommal
ellátogatnak, ha egyszer sikerül eljutniuk a szigetországba. Ennek okán is, ha már ott járunk,
szerintem vétek lenne kihagyni az úti célok közül az oszakai Tempozan óriáskereket. Bevallom,
nekünk nem volt tervben az utazásunk során, de
utólag mondhatom, hogy kár lett volna kihagyni.
A maga 100 méteres átmérőjével és 112,5
méteres magasságával Japán egyik legmagasabb
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Animológia
– Tempozan Óriáskerék

Nézd meg videóban is milyen
Ez Japán egyik igen pozitív tulajdonsága, hogy
hozzávetőlegesen mindenhol gondolnak a mozgássérültekre és nem is gondolnánk, hogy még
ilyen helyeken is, pedig igen.
A Tempozan azonban nemcsak magassága,
elhelyezkedése és szépsége miatt Oszaka egyik
legmeghatározóbb turisztikai látványossága, hanem csodálatos megvilágításai miatt is. De ez
pontosan mit is takar?
Az óriáskerék körülbelül 16 millió színes
LED égővel van felszerelve, és természetesen
mindegyiket lehet egyesével vagy egyidejűleg
irányítani. Ennek köszönhetően realisztikus fényjátékok és fantasztikus, egyben bonyolult kaleidoszkópok készíthetőek el a külsején. A kön�nyed irányíthatósága ezeknek pedig még azt is
lehetővé teszi, hogy különféle szövegeket, napi
időjárás-előrejelzéseket és események promócióját is megjelenítsék rajta időzítve vagy akár valós
időben. Ennek okán mondhatjuk, hogy egy óriás
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kivetítő táblaként is funkciónál az óriáskerék, aminek az egyik pozitívuma, hogy a LED világítás által
nemcsak az energiafogyasztásának 1/3-át tudják
megspórolni, hanem teljesen környezetbarátnak
is mondható ezen része a látványosságnak.
De még ezeken felül is vannak trükkök a
tarsolyában a fényeket illetően, hiszen színét az
időjárásnak megfelelően is változtatja, így egyszerűen tájékozódhatunk arról, hogy pontosan men�nyire napos vagy borús odakint az idő, azonfelül
persze, hogy rá van írva az aktuális hőmérséklet.
A Tempozan különleges fényei 2015-ben egy igen
elismert díjat is hoztak az óriáskerék alkotóinak,
méghozzá a Good Design Awardot, amelyet a
különleges fényjátékáért és megvilágításáért kapott.
Tehát van miért Oszakában kicsit jobban
körülnézni, nem csak a fő dolgokat górcső alá
venni. Mint említettem, jó magam csupán a véletlennek köszönhetően láttam meg a mérhetetlen

szépségű panorámát nyújtó látványosságot, de
egyáltalán nem bántam meg és csak ajánlani tudom. Az angol nyelv itt is megoldott természetesen, úgyhogy elveszni nem fogtok. Sőt, a kabinokban is megy a tájékoztatás angolul, úgyhogy ott
szintén szerezhető még több információ, illetve
megtudhattok mindent, ami csak szükséges. Ha
pedig már ott jártok, akkor érdemes körülnézni
a Tempozan környékén is, megcsodálni az öbölt,
akár bemenni az akváriumba vagy a plázába, mert
tényleg elég frekventált területen helyezkedik el,
számtalan programötlettel.

TUDTAD?
Ha többen, csoportosan látogatjátok meg az óriáskereket, akkor sem kell attól tartanotok, hogy
nem tudtok azokkal együtt beülni egy kabinba,
akikkel szeretnétek, mert a kabinok akár 8 embert is kényelmesen be tudnak fogadni.

ALAPINFORMÁCIÓK
Megnyitott: 1997. július 12.
Építész:
Osaka Waterfront Development Corporation
Magasság: 112,5 méter (369 láb)
Átmérő: 100 méter (330 láb)
Nyitva tartás: 10:00 - 22:00 (szezonálisan változik; szélsőséges időjárás esetén zárva) (utolsó
beszállás 21:30)
Belépés: ¥ 800 (3 éves kor alatt ingyenes)
Itt található: 〒 552-0022 1-1-10 Kaigandori,
Minato-ku, Osaka
Minden egyéb tudnivaló itt található:
http://www.senyo.co.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT
MEGNÉZNED EZT A
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