MT. FUJI PANORAMIC ROPEWAY

Írta: Saci (Animológia)
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Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Milyen helyeket tartogat egyáltalán számunkra a szigetország? Japánban ezer meg egy a
látnivaló, ez nem kérdés. Azonban közülük vannak
érdekesebbek, szimplán csak „meg lehet nézni
őket” típusúak, és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen kötelezően megnézendők. Melyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is akkor olyan látványosságokat, amiket 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 meg mi?”. Tippeket, érdekességeket,
hasznos információkat és Japán kincseit tárom itt
most fel neked, minden mennyiségben.

MT. FUJI PANORAMIC ROPEWAY
A kötélpálya és A kilátó
Japán ikonikus Fuji hegye kapcsán talán
kijelenthető, hogy kiemelkedik a látványosságok
közül. Természeti és egyben természetes szépség
minden ízében, amelyet számos módon megcsodálhatunk, akár magáról a hegyről, akár csak mes�sziről, de a lehetőségek tárháza igen nagy. Ilyen
gyönyörködési pontot kínál a Mt. Fuji Panoramic
Ropeway, amit kicsit degradálóan a budapesti libegőhöz tudnék magyar viszonylatban leginkább
hasonlítani. Azonban leszögezendő, hogy mégis
teljesen másról van itt szó.
A Mt. Fuji Panoramic Ropeway vagy más néven Kawaguchiko Ropeway a Fuji Five Lakes terü-
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letén található, pontosabban a híres Fuji öt tava
közül a Kawaguchi nevezetűnél. Módunk van ezen
a területen jó néhány turista élményt kipipálni,
viszont kihagyhatatlan, ha már erre járunk, a panorámát megtekintenünk felülről a felvonó segítségével. A pár perces kötélpályán töltött idő közben pedig mind japán, mind angol nyelven kínál
a hangosbemondóba számunkra információkat a
helyről. Az időjárást érdemes figyelni, mert a látvány amúgy is lehengerlő szépségéhez az időjárás
adta lehetőségek is nagyban hozzá tudnak járulni. Esetlegesen napfelkelte, naplemente, vagy
egy enyhén felhősebb idő ajánlott, de leginkább
a tiszta ég lenne a legkedvezőbb, viszont az esőt,
borút, vihart és talán a hideget is érdemes kerülni.
Természetesen ezeken felül is biztosan elkápráztat majd a kép, ami eléd tárul, ahogy egyre feljebb
és feljebb visz az a kicsi dobozka, amiben többedmagaddal utazol néhány percig. Jó tanácsként el
kell mondani, hogy lehetőleg a sor elejére állj, és
próbáld meg a megfelelő végét eltalálni a felvo-

TUDTAD?
Mt. Fuji Panoramic Ropeway több néven is
ismert, mint például a Mt. Kachi Kachi Ropeway,
ami a Kachi Kachi Yama mesére utal, ahonnan a
nyúl és a mosómedve szobrok erednek.

nónak, hogy zavaró tényezők nélkül tudd élvezni
felfelé és lefelé egyaránt a kilátást a Kawaguchi
tóra.
Érdekessége a Mt. Fuji Panoramic Ropeway
elhelyezkedésének, hogy míg a nevében szerepel
a Fuji, addig a látvány, amit elénk tár, abban nem.
Maga a hegy ugyanis a másik oldalon található,
nem ott, ahol a felvonó közlekedik. Viszont ez ne
riasszon el, mert megéri az élmény az árát, főleg,
hogy teljes mértékben turistabarát árkategóriába
tartozik.
A panorámás felvonó végállomása azonban
már pótolja a Fuji hegy hiánya miatt keletkezett
űrt, hiszen különleges kegyhelyet és magát a Fujit
tárja elénk, méghozzá szintén kivételes oldaláról
megvilágítva azt.
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Sőt, fellelhetjük itt a híres Tenjo harangot is, ami
szív formájú, a közepén egy kisebb haranggal, amit
ha megkongatunk úgy, hogy a szívformán keresztül a Fuji-ra tekintünk, akkor szerelmünk hosszú és
boldog lesz. Ennek okán is igen kedvelt helyszín a
szerelmes párok körében, igazi randi célpont.
A nagyjából 1000 méteren található kilátó
a látvány és élmény felett még apróbb szentélyeket is rejt magában, ami mondhatni nem is meglepő, hiszen majdhogynem nincs is olyan hely Japánban, ahol ne lenne jelen különféle módokon,
ilyen-olyan formában szentély, vagy kegyhely. Jelen esetben egy usagi, vagyis nyúl szobrokkal tarkítottat találhatunk, ami a Kachi Kachi Yama mese
nyomán alakult így, akár mondhatnánk is, hogy ez
az egész kegyhely ennek a helyszíne, hiszen több
szobor is megjeleníti az egyes részleteket a meséből. A történet azonban kissé horrorisztikus,
mintsem barátságos gyerekmese, mivel gyilkosság, fojtogatás, gyújtogatás és egyéb kedvesnek
nem nevezhető részlettel van megfűszerezve,
amit egymás ellen követ el a két állatka, a nyúl és
a tanuki (mosómedve). Viszont ha nem ismerjük a
történetüket, akkor ez nem teljesen érzékelhető
a szobrokon, inkább vicces vagy aranyos figuráknak tűnnek, de a mese sztorijának birtokában már

más szemszögből fogsz tekinteni ezekre az biztos.
A kilátó résznél viszont kiemelkedő az időjárás fontossága, vagyis hogy tiszta, tisztább legyen az égbolt, mert így lehet a Fuji látványát
teljesen kiélvezni. Ha pedig ez mégsem jön össze,
vigasztalódhatunk egy finom Fuji lenyomatú dango-val, amit a szuvenír boltban árulnak, és ami egy
japán specialitású édesség. Érdemes megkóstolni, hogyha nyitva vannak. Valamint vehetünk (automatából) jóslatot is, ami szintén megtalálható
majdnem minden szentélynél, illetve jellegzetessége is azoknak.
A visszautunkat pedig akár megtehetjük
saját lábunkkal is, hiszen külön ösvény vezet fel
a Tenjo hegyen erre a kilátóra. Bár ez utóbbi kb.
30-45percet vesz igénybe, míg a felvonó csupán
kb. 3 percet, de ez is remek lehetőség a környék
élményeinek kiaknázására. Ezen felül, ha további
sétálásra adnánk a fejünket, akkor a kegyhelytől

TUDTAD?
Több túraútvonal található a környéken, illetve
kifejezetten Mt. Tenjo túra tanfolyamon is részt
lehet venni.

további 10 perc felfelé vezető úttal elérhetjük a
Tenjo hegy 1104 méteres csúcsát is.
Összességében ajánlom mindenki figyelmébe, hogyha egy kellemes, mégis tartalmas
programra vágytok Japánban a Fuji hegy és az öt
tó látványosságának társaságában. Az ár tényleg
baráti, a sorban állás kikerülhető, ha az extrém
szezonokat és turista időpontokat elkerüljük,
vagyis inkább napközben, munkanapon megyünk.
Az élmény pedig tényleg sokat ad ahhoz, hogy a
Japán vidék egy kis szeletét beszippanthassuk.

Nyitás: 1959
Egy út időtartama: 3 perc
Egy utasfülke létszámkapacitása:
36 fő
Kabinok száma: 2
(egy felfelé, egy lefelé)
Nyitvatartás: 09:30 – 15:30
(mindennap, kivéve ünnepnapok)
Belépő:
oda-vissza:
900 yen (felnőtt), 450 yen (gyerek);
egy út:
500 yen (felnőtt), 250 yen (gyerek)
(kaphatóak kombinált jegyek is, amelyek olcsóbban kínálják ezt más szolgáltatásokkal összevonva pl.: hajózással)
Itt található: 1163-1 Azagawa, Fujikawaguchiko, Minamitsuru District,
Yamanashi 401-0303, Japán
Minden egyéb tudnivalót itt találsz:
www.mtfujiropeway.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?
Az egyik leghíresebb látványosságot, a Fuji-hegyet, 2013-ban az UNESCO a kulturális
világörökség részévé nyilvánította.
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Kattints a képre és nézd meg róla
Animológia Saci videóját!
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