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Egy zseniális steak House, de ezen a napon a menüjük marha nyelvből és tengeri finomságokból állt 

 

– írja kollégánk. 

Ezután következett Kamakura, ami egy part menti város a Japánban, a Kantó régió Kanagava 

prefektúrájában. 

Tokiótól, az ország fővárosától 50 kilométerre fekszik déli irányban. 
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A városi rangot 1939. november 3-án kapta meg. 

 
Az 1250-es években a világ negyedik legnépesebb városa volt több mint 200 000 lakossal. 

 
Gyönyörű bambusz erdő, ülő Buddha, templomok, szentélyek. 
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Nagyon szép kisváros – tette hozzá Jurák Zsolt. 

 

A következő úticélunk, egy igen aprócska sziget volt. 

 
A sziget átmérője nagyjából kettő kilométer, amit egy 600 méter hosszú hídon lehet megközelíteni. 
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Természetesen a leghíresebb hely itt is egy szentély: a Benzaiten szentélye, aki a zene és szórakozás 

istennője. 

 
A legenda szerint anno egy sárkány garázdálkodott a környéken, s tartotta rettegésben a helyieket. 
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Az istennő felfigyelt erre, és kiemelte Enoshima szigetét az öbölből, hogy legyen hol lakniam amikor 

leszáll az égből mindenféle földi és égi tünemények közepette. 

A sárkány felfigyelt erre, és egyből szerelmes lett az istennőbe, akit el akarta venni feleségül. 

  
Benzaiten kikosarazta, majd megdorgálta, hogy nem szép dolog az, amit az emberekkel művel. 
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A sárkány megígérte neki, hogy mostantól jó sárkány lesz, majd átváltozott egy heggyé a szigettel 

szemben 

 

– zárta beszámolóját kollégánk. 

 

Jurák Zsolt utazási tanácsadó 1980 óta a világ 112 országában járt, szinte mindenhol többször is, 

több mint 2 millió kilométert utazott, 11 hajóstársaság 46 útján volt, így több, mint egy évet töltött 

luxushajókon, 500 ezernél is több fénykép van a gyűjteményében, ami az utazásai során készült. 

Három éve megalapította a World Travel Mastert. Élménybeszámolóival, írásaival rendszeresen 

jelentkezik oldalunkon. 

 

(Promotions Media) 

Borítókép: Jurák Zsolt fotója 
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