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Título: Ilha Kozu, uma ilha secreta. 

Frase-chave: “Kichale!”: A ilha Kozu tem lugares misteriosos, vistas soberbas e comidas deliciosas *1 

 

Atrações da Ilha 
1) Sua segunda cidade natal. As pessoas de Kozu são calorosas. Quando você as conhecer, você irá vivenciar muitos 
momentos felizes. Quando você fica em uma minshuku, uma casa de hóspedes no estilo japonês, você vai se sentir 
visitando a casa dos avós. Muitos proprietários de minshukus vão lhe contar uma grande quantidade de informações 
preciosas, como pratos locais, lugares para se visitar e histórias antigas da ilha Kozu. Você também irá ter um jantar 
delicioso, com sashimi fresco servido em um prato em formato de barco (Funamori). 

 
2) Monte Tenjo: Uma montanha fantástica. Uma montanha fantástica. Monte Tenjo é uma montanha mística com 
um pó branco. Ele está coberto com areias brancas. Quando você anda pelo Monte Tenjo, você tem a impressão de que 
está caminhando em uma praia de areia branca à beira-mar. Em maio, você pode vivenciar um mundo fantástico de 
vermelho e branco, sob a forma de camélias escarlates florescendo sobre as areias brancas. Monte Tenjo é também a 
montanha mais alta da ilha. Você poderá ter uma visão completa do oceano que circunda a ilha Kozu 
 
3) Laguna Senryo: Uma vista soberba de uma área secreta. Uma visão soberba de uma área secreta. A laguna 
Senryo é um lugar misterioso. É uma laguna ao pé do mar, mas nenhuma onda a atinge. Esta laguna se conecta ao 
oceano através de uma enseada. A estrada de acesso à laguna Senryo é tão íngreme que você só pode chegar lá com o 
auxílio de um veículo. Quando você chega na laguna, você vai ver belos cenários que estão além da descrição. Existe 
uma origem interessante no nome da laguna Senryo: Em um belo dia, um grande número de peixes, como Simaajis, 
Akazes e Takabes, entraram na laguna através da enseada. Uma vez dentro da laguna, muitos peixes não podiam 
retornar ao oceano. Desse modo, pescadores pescaram uma grande quantidade de peixes da laguna. Por esta razão, a 
laguna ficou conhecida como “Senryo”, que é uma antiga palavra japonesa que significa "bilionários" 
 
* 1 “Kichale” é uma expressão local de Kozu que significa “Por favor, venha aqui” 
* 2 As areias brancas do Monte Tenjo são de riólitos, rochas formadas por erupção vulcânica. A areia é usada na as  

praias artificiais de Odaiba. 

  



 


