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Pamagat: Kuzo Island, Ang Lihim na Isla 
Catchphrase：  “Kichale!!!”: Ang isla ng Kuzo ay isang mahiwagang lugar, may napakagandang 
tanawin, at masasarap na pagkain 

 
Atraksyon sa Isla: 
1) Ang Iyong Pangalawang Tahanan. Ang mga tao sa Kozu ay may mabubuting loob. Kapag nakilala mo sila, 
makakaranas ka ng mga maliligayang oras. Kapag nanatili ka sa Minshuku, isang estilo ng guest house sa Japan, 
mararamdaman mo na naparito ka upang bisitahin ang bahay ng iyong Lolo. Maraming mga may-ari ng Minshuku ang 
maaaring magsabi sa iyo ng mga mahahalagang impormasyon tulad ng mga lokal na pagkain, inirekomendang mga 
lugar, at mga lumang kuwento ng isla ng Kozu. Magagawa mo ring magkaroon ng masarap na hapunan tulad ng 
sariwang sashimi na inihanda sa isang malaking platong hugis bangka (Funamori). 
2) Mt. TENJO: Isang kamangha-manghang bundok. Ang Mt.Tenjo ay isang mystical na bundok na parang may 
puting pulbos dahil ito ay natatakpan ng puting buhangin. Kapag naglakad ka ng Mt.Tenjo, maaari mong 
maramdaman na ikaw ay naglalakad sa isang puting buhangin sa tabing-dagat. Tuwing buwan ng Mayo, makakaranas 
ka ng isang kamangha-manghang tanawin ng pula at puti sa anyo ng iskarlatang bulaklak, Oshima Camellia, na 
namumulaklak sa mga puting buhangin. Ang Mt.Tenjo ay ang pinakamataas na bundok sa isla. Magagawa mong 
mapagmasdan ang buong karagatan na nakapaligid sa isla ng Kuzo. 
3) SENRYO-pond: Ang isang napakagandang tanawin sa isang lihim na lugar. Ang Senryo pond ay isang 
mahiwagang lugar. Ito ay isang lawa sa tabi ng dagat at walang alon na umaabot dito. Ang lawa na ito ay nag-uugnay sa 
karagatan sa pamamagitan ng isang cove. Ang daan patungo sa lawa ng Senryo ay matarik na maaari mo lamang 
marating sa pamamagitan ng sasakyan sa gilid ng bangin. Kapag naabot mo ang lawa, iyong masisilayan ang mga  
magagandang tanawin na mahirap mailarawan. May isang nakakaaliw na pinagmulan ang pangalan ng Senryo-pond: 
Noong unang panahon, isang malaking bilang ng mga isda, tulad ng Simaaji, Akaze, Takabe, ang pumasok sa lawa sa 
pamamagitan ng cove. Maraming isda ang hindi makakabalik sa karagatan kapag ito ay nakapasok na sa lawa. Kaya, 
ang mga mangingisda ay nakakuha ng napakaraming isda mula sa lawa. Dahil dito, ang lawa na ito ay pinangalanang 
"Senryo" na ang ibig sabihin sa lumang salita ng mga Hapon ay “bilyunaryu”.  
 
 
 
 
 
*1"Kichale" ay isang local na salita sa Kozu na ang ibig sabihin ay "Halika’t pumunta na dito"  
*2 Ang mga puting buhangin ng Mt.Tenjo ay mula sa mga rhyolitic na bato na nabuo ng pagsabog ng bulkan. Ang 
buhangin ay ginagamit para sa mga beach sa Odaiba. 
 
 

  



 


