
Írta: Saci (Animológia)J-WORLD TOKYO
MIT ÉRDEMES MEGNÉZNED JAPÁNBAN? 4.

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q


távol-kelet
094kalauz

TartalomjegyzékAniMagazin △

selkedhetnek a játékoknak, mert mint tudjuk, a 
japánok igen segítőkészek, ezért talán nem fog 
senki elveszni vagy teljesen analfabétának érezni 
magát. Ellenben tényleg keveset tudunk ott bent 
a nyálunk csorgatásán kívül tenni a nyelv ismere-
te nélkül. Számomra ez volt az egyik legnagyobb 
negatívuma a helynek, amellett persze, hogy sze-
mély szerint én nem vagyok se never ending sto-
ry, se shounen anime párti. 
 Az előbb említett negatívumokat leszámít-
va viszont jó hír, hogy nagyon élvezetes volt a park 
minden eleme, így azoknak is tudom ajánlani, akik 
hasonlóak hozzám. Már csak azért is érdemes be-
térni ide, mert: egyrészt könnyen megközelíthe-
tő, kimondottan jól frekventált helyen található 
az Ikebukuro állomástól nem messze, ami amúgy 
is kezdő Japánba utazóként kötelező hely, más 
részt meg rendkívül olcsónak mondanám. Ha a 
nyelv hiányában nem próbálnád ki az attrakciókat, 
akkor mindössze 800 yen felnőtteknek a belépő.

A shounen anime fanok Mekkája

 Japánban kevés olyan hely van, amit egy 
anime fan ne élvezne. Főleg mivel ha kilépsz az 
utcára, már rögvest úgy érzed, mintha egy ani-
mében lennél. Az emberek és a helyek mind-mind 
ezt a látszatot keltik, ami nem is meglepő, hiszen 
nincs talán olyan része a szigetországnak, ami ne 
szerepelne legalább egy animében. Így az anime 
fanok könnyedén találhatnak maguknak szívmel-
engető szórakozást már csak az utcákon való sé-
tálással is. Azonban, ha ennél egy kicsivel többre 
vágynál, vagy nagyobb élményorgiát szeretnél el-
érni shounen fanatikusként, akkor a te helyed a 
J-World lesz Tokióban.
 A J-World Tokyo Japán egyik leghíresebb 
animés látványossága, aminek oka, hogy olyan 
never ending shounen klasszikusokkal találkoz-
hatunk benne, mint a Dragon Ball, a One Piece, a 
Naruto és a többi. Hírnevének az is segít persze, 

hogy a japán Bandai Namco Entertainment szó-
rakoztatóközpontja, ami a felkelő nap országá-
nak egyik legismertebb videojáték-gyártó vállala-
ta. Emellett persze a Jumpnak is van némi köze 
hozzá, hiszen ez a magazin jelentette meg eddig 
majdnem minden alkalommal a leghíresebb, leg-
jobb és legújabb (shounen) mangákat, amibe ter-
mészetesen a J-World vidámparkjában szereplők 
is beletartoznak.
 A shounen animék azonban, nem csak úgy 
ott vannak, mint egy múzeumi kiállítás, hanem 
konkrétan bekerülhetünk az animékbe a tematikus 
tereknek köszönhetően. Hajózhatunk Luffy-ékkal 
vagy felszállhatunk Son Goku felhőjére is. Renge-
teg helyszínt, eszközt, tárgyat, és az animékre jel-
lemző díszletet találhatunk itt, amiknek a többsé-
ge interaktív, vagyis játszhatunk is velük. Viszont a 
kisebb szórakoztató játék elemeken kívül is akad-
nak attrakciók mind a három nagyobb tematikájú 
részen, mind például a Dragon Ball világban, ahol 

„valódi” Kamehamehát nyomhatunk az ellenség-
re vagy a Naruto világban pedig kipróbálhatjuk 
harci és logikai képességeinket egy olyan játék-
ban, ahol a folyosón sétálva kapott utasításokat 
kell folyamatosan végrehajtani. De ezeken felül is 
találkozhatunk bőven érdekességgel, amik kicsit 
közelebb hozhatnak minket az animék világához 
és kicsit talán jobban bele is élhetjük magunkat. 
Nekem is sokszor volt olyan érzésem a hangulat 
és a díszlet láttán, mintha tényleg az adott animé-
ben lennék, ami szerintem páratlan élmény egy 
rajongó számára.
 A hely talán egyik negatívumának viszont 
mindenképp felhoznám a nyelvi gondokat. Értem 
ezt úgy, hogy a japánon kívül nem igazán vannak 
feltűntetve a dolgok, a játékokban is minimális 
az angol használata. Így főleg azoknak ajánlom 
a komolyabb dolgok kipróbálást, akik legalább 
alapszinten értenek japánul, de persze a kihívást 
kedvelők ennek hiányában is nyugodtan nekive-
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a többiek számára is remek élvezetet nyújthat, 
még ha nem is vagy anime rajongó. Remek étel 
kínálattal rendelkeznek például, tipikus japán éte-
lekkel, amik persze tematikájukban kapcsolódnak 
az adott animékhez. Illetve még cosplayt is pró-
bálhatunk és a legjobb minőségben beöltözhe-
tünk kedvenc karakterünknek vagy csak kipróbál-
hatjuk, mi is ez a sokak által kedvelt mánia. Nem 
mellesleg tematikus időszakok is szoktak lenni, így 
időközönként más animéket is vendégül lát a hely. 
Ennek köszönhetően volt már ott például a Boku 
no Hero Academy vagy épp Tsubasa kapitány. 
Szóval a lehetőségek tárháza nagy, sok időt nem 
vesz el más látnivalóktól sem, ha nem merülünk 
bele nagyon a játékokba. Remek animés helyszín 
a hibáit és hiányosságait leszámítva is. 
 Az egyetlen szomorúság a sztoriban, hogy 
a cikkem megírása közben találkoztam azzal a le-
sújtó hírrel, hogy februárban bezárják a J-World 
vidámparkot, aminek nem taglalták az okát vagy 

De azokkal együtt is csupán 2600 yen, ami szerin-
tem igen jó ár-érték aránnyal bír. Könnyebbség a 
dologban, hogy még a normál, sima jegy megvé-
tele után is dönthetsz úgy bent, hogy mégis csak 
kipróbálnád az említett különlegességeket, mivel 
helyben is lehet 800 yenért belépőt vásárolni rá-
juk. Plusz pozitívum, hogy általában nincsenek so-
kan (főleg délelőtt vagy napközben), így gyorsan 
be lehet jutni és bent se lesz akkora tömegnyo-
mor.  Ha pedig internet párti vagy, akkor akár on-
line is megveheted előre a jegyedet és máris be-
juthatsz. Persze azt vedd figyelembe, hogy az esti 
kedvezményesebb időszakban, illetve ünnepna-
pokon és azok közelében nem igazán ajánlanám 
a látogatást, mert olyankor lehet már érezni a tö-
megnyomort. Utóbbiak alkalmával pedig a nyitva 
tartás is változik, úgyhogy érdemes arra is ügyelni.

 Összességében a shounen anime fanoknak 
mindenképp kötelező helyszínnek mondanám, de 

ALAPINFORMÁCIÓK

Nyitás: 2013. 07. 11.
Itt található: 3-1-3 Higashiikebukuro, Toshi-

ma-ku, Tokyo Sunshine City World Import 
Mart Building 3F

Nyitva tartás: 10:00 – 22:00
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 

www.bandainamco-am.co.jp/tp/j-world

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT 
A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

Felnőtt (16 éves kortól) Gyerek (4-15 éves kor között)

4 éves kor alatt ingyenes a belépés

Normál jegy 800 yen 600 yen

Korlátlan attrakció használatra 
jogosító jegy (belépéssel)

2600 yen 2400 yen

a 17:00-tól vásárolt korlátlan 
jegyek kedvezményesek

1800 yen 1600 yen

J-WORLDBEN TALÁLHATÓ FŐ ANIMÉK:

1. Dragon Ball
2. One Piece

3. Naruto
4. Haikyuu!!

5. Ao no Exorcist
6. Gintama

7. Kuroko no Basket
8. Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae 

Hashutsujo
9. Tennis no Ouji-sama

10. Toriko
11. Hunter X Hunter

12. Bleach

az esetleges további lehetőségeit. Mindesetre 
addig, aki arra jár, az keresse fel, valamint ha eset-
leg a jövőben Japánban jársz, nézz utána, hátha 
megnyitják valahol máshol. Mellékesen az épület, 
a Sunshine City, aminek az aljában található, szin-
tén számtalan más érdekességet, látványosságot 
és attrakciót tartalmaz, így érdemes lehet emiatt 
is elnézni arrafelé.

Kattints ide és nézd meg az Animológia videóját a 

J-WORLD-ről!

https://www.youtube.com/watch?v=US3kSAl4uSk&t
https://www.youtube.com/watch?v=US3kSAl4uSk&t

