TÁVOLI TÁJAKON
Kelet felé a napfény, nyugat mögött az ár:
keletre űz a vándorkedv s nyugat kapuja vár.
Úgy hajt e furcsa őrület, hogy vennék búcsút én,
mert tenger hív és csillag hív és ó, mert hív az ég.
(Gerald Gould: Vándorkedv)

Japán - 日本
Útikönyveinkből ajánljuk
Bornoff, Nicholas: Japán. Bp. 2009. 399 p. (National Geographic traveler)
A helyszínen való tájékozódás mellett a karosszékben kikapcsolódásra
vágyók igényeit is kielégítő kötet színes leírásaival, gyönyörű illusztrációval
izgalmas szellemi utazásra hív.
Japán. Szerk. Alyse Dar. Bp. cop. 2010. 400 p. (Nyitott szemmel)
Nemcsak útikönyv, hanem lebilincselő olvasmányként, közel 500 gyönyörű fotóval kalauzolja az
érdeklődőket Japán különleges világában.
Japán. Vez. szerk. Rosalyn Thiro. Bp. 2006. 408 p. (Útitárs)
Az útikalauz a Japánba látogató turistáknak nyújt segítséget az ország megismerésében a
legfontosabb közérdekű tudnivalók összefoglalásával, a Tokióról és nyolc térségről szóló térképekkel,
fotókkal, illusztrációkkal. Az Amire az utazónak szüksége van című fejezet éttermeket, szállodákat
ajánl, tanácsokat ad a japán vendéglátással, ételekkel kapcsolatban. A Közérdekű tudnivalók című
fejezet a közlekedéstől az illemszabályokig mindenre kiterjedően ad ötleteket.
Rowthorn, Chris: Japán. Bp. 2007. 923, [1] p. Lonely Planet útikönyvsorozata alapján.
Japán történelmét, kultúráját, művészetét és konyhaművészetét bemutató kötet érzékletes élménnyel
ajándékozza meg olvasóit.
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