Όταν φτάνει η Άνοιξη, η Ιαπωνία αλλάζει κεφάλαιο και
αφιερώνει μερικές μέρες στην εκδήλωση της λατρείας
της στα άνθη, με την τελετή “Hanami” (σ.σ. “hana”
σημαίνει «λουλούδι» στα ιαπωνικά).
Η τελετή χαρακτηρίζεται από έναν και μόνο κανόνα: Ο
κόσμος σταματάει για να παρατηρήσει και να εκτιμήσει
την ομορφιά των ανθών κερασιάς. Στην
πραγματικότητα, όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί μία
συμβολική και αγαπημένη σε όλους κίνηση, αφού
αντικατοπτρίζει την εθνική περηφάνεια των Ιαπώνων.
Οι άνθρωποι, ντόπιοι ή μη, συγκεντρώνονται και
κάθονται κάταω από τα εντυπωσιακά δέντρα με τα ροζ
άνθη, κάνοντας πικνίκ, πίνοντας ποτά ή ακούγοντας
μουσική.
Δεδομένου του μεγέθους της χώρας, τα άνθη κερασιάς
κάνουν την εμφάνισή τους σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα ανά περιοχή και μένουν μόνο για λίγες
μέρες. Για παράδειγμα, στο νησί Οκινάουα εμφανίζονται
τον Ιανουάριο, αλλά στην υπόλοιπη χώρα μπορεί να τα
συναντήσετε από τα τέλη του Μάρτη ως και τη δεύτερη
εβδομάδα του Μαΐου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 2018, τα άνθη θα
εμφανιστούν στην Καγκοσίμα και συγκεκριμένα στο νησί
Κιούσου στις 21 Μαρτίου. Απ’ την άλλη, το Τόκιο θα τα
καλωσορίσει στις 24 του ίδιου μήνα. Στα βόρεια όμως
και συγκεκριμένα στο Σαππόρο, ο κόσμος θα μπορεί να
τα απολαύσει στις 2 του Μάη.

Βουνό Φούτζι
Κάθε χρόνο κατά την περίοδο “Sakura” (σ.σ. έτσι
ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία ανθίζουν οι
κερασιές της Ιαπωνίας) διοργανώνεται η εκδρομή
“Backroads of Japan”, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
και μία επίσκεψη σε ένα από τα εντυπωσιακότερα
ενεργά ηφαίστεια της χώρας, στο βουνό Φούτζι.
Γύρω από το βουνό υπάρχουν οι πέντε υπέροχες λίμνες,
Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu και Shoji. Όλες τους
αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς
τα άνθη τριγύρω.

Καναζάουα
Πρόκειται για μία ιστορική πόλη κοντά στις Ιαπωνικές
Άλπεις και φημίζεται για τους κήπους Kenrokuen, οι
οποίοι θεωρούνται από τους κορυφαίους της χώρας.
Διαθέτει επίσης μια μικρή κοινότητα για γκέισες καθώς
και μια περιοχή σαμουράι.

Νάρα
Η αρχαία πρωτεύουσα της Νάρα αποτελεί μία από τις
πιο σίγουρες και εκθαμβωτικές τοποθεσίες για να
απολαύσει κανείς τα άνθη.
Στον Σιντοϊσμό το ελάφι θεωρείται αγγελιαφόρος των
θεών. Στη Νάρα, αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Με
αφορμή αυτό, στο κέντρο της βρίσκεται πάρκο γεμάτο
από το ιερό ζώο.
Επιπλέον, η Νάρα φημίζεται και για τον ξύλινο,
τεράστιο, ναό Todaiji, ο οποίος είναι από τους
μεγαλύτερους παγκοσμίως.

Κιότο
Το Κιότο συμπεριλαμβάνει 17 Μνημεία Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO και περισσότερους από 1.600
ναούς, γεγονός που το καθιστά από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς για όσους θέλουν να δουν ένα νέο μέρος
και να απολαύσουν τα άνθη.
Στο Κιότο τα άνθη αναδεικνύονται σε όλο το μεγαλείο
τους αφού «απλώνονται» γύρω από τον ποταμό
Kamogawa και 60 δέντρα «αγκαλιάζουν» το Imperial
Palace της περιοχής.

Πάρκο Ueno, Τόκιο
Ακόμη και σε μία τέτοια τεράστια μητροπολιτική
έκταση όπως το Τόκιο, υπάρχουν άπειροι τρόποι για να
απολαύσουν οι επισκέπτες τα άνθη κερασιάς.
Για παράδειγμα, το πάρκο Ueno αποτελεί μία από τις
καλύτερες ιδέες αφού σε αυτό βρίσκονται εκατοντάδες
δέντρα.

Νισέκο
Πρόκειται για το βορειότερο νησί του Χοκκάιντο και
προσφέρει ένα από τα πιο μαγικά και απομακρυσμένα
τοπία, καθώς και ένα διαφορετικό περιβάλλον για να
παρατηρήσει κανείς τα άνθη: δύο γήπεδα γκολφ.
Το ένα από τα δύο γήπεδα έχει σχεδιαστεί από τον
θρυλικό παίκτη του γκολφ, Άρνολντ Πάλμερ, και
«χαρίζει» μία εκπληκτική εικόνα, αφού τα δέντρα
κερασιάς απλώνονται κατά μήκος του πράσινου που
βρίσκεται στο γήπεδο καθώς και στην είσοδό του.

Πάρκο Goryokaku, Χακοντάτε
Η θέα από τον Πύργο Goryokaku στην πόλη Χακοντάτε,
θα σας κόψει την ανάσα αφού θα βλέπετε από ψηλά τα
ροζ, μικροσκοπικά άνθη.
Επιπλέον θα δείτε και το Fort Goryokaku, την ακρόπολη
που χτίστηκε το 1855 και έχει το σχήμα ενός τεράστιου
αστεριού. Δυστυχώς, το 1910 έχασε την ιστορική του
σημασία και μετατράπηκε σε ένα δημόσιο πάρκο.
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