Mount Mitake i Chichibu Tama Kai National Park
6 april 2010

Sweautflykt till Mount Mitake
Mount Mitake i körsbärsblomningstid var Sweas
programpunkt för dagen, och ett glatt gäng Sweor
hade samlats kl 09.45 på Yotsuyas station för vidare
resa med tåg till Mitake. Vädret såg - för en gångs
skull - lovande ut! Vilken bra förutsättning för bergsvandring!. Tågresan tog cirka 1,5 timme och väl
framme I Mitake, mittemot tågstationen hittade vi
anslutningsbussen till Linbanan som skulle ta oss
upp på vårt berg.

Smala pittoreska byvägar, huller om buller
verkade slingra sig runt berget och de små
byarna, så det var inte så lätt att hitta eller följa
den karta vi fått tag på. Vi hade tillsammans
bestämt att vi först och främst ville se templet
och körsbärsträden, för mer skulle vi nog inte
hinna med denna dag.

Mt. Mitakes tempel kallas Musashimitake och är
från 90 BC. Det är en av Japans äldsta tempel
och en helig plats för tillbedjan av bergsgudarna.
Till tempelområdet kommer man via en väldans
massa trappor. Tempelområdet var riktigt fint och
rofyllt med skogen tätt runt omkring …
Grönska, ljusstrimmor genom träden och
näktergalens kvitter …

Vårgrönskan hade dock inte kommit så långt som i
Tokyo här uppe på berget, så några körsbärsblomnings-vyer fick vi inte se, bara några få
enstaka tidigt blommande träd såg vi – synd! Det
kommer nog dröja minst en till två veckor innan
körsbärsträden står I full blom här trodde vi. Nere I
Mitaka by blommade träden dock,

Lunchen intogs på ett mat/souvenir-ställe nära
templet. Vi fick vidsträckt utsikt och vackra fåglar
utanför fönstret som rekvisita. I nationalparken
ska det även finnas flygande ekorrar, men några
levande sådana såg vi inte, men som tillverkade
turist-souvenirer fanns det gott om dem!
Om man håller utkik efter promenadvägrna så
finns det utplacerat information om vilka djur
och fåglar som lever i detta område.

Tack programgruppen !
Restid: från Yotsuya till Mitake: 90-100 minKostnad: ToR 4500 Yen, även linbanan kunde
betalas med Suica eller Pasmokort.
Dagens Guide: Malin Spratt.

