郡山市観光ガイドブック

h1-h4

ベトナム版

K o r i y a m a
Khi bạn đến Koriyama, trước hết hãy đến đây!

?

Tầng 2 Ga JR Koriyama,
195 Hiuchita,
Thành phố Koriyama,
Fukushima 963-8003

Có nhân viên nói tiếng Anh

Trung tâm Thông tin Visit Japan
Trung tâm Thông tin Du lịch Thành phố Koriyama

Xin vui lòng hỏi chúng tôi về các điểm tham quan và chỗ ở tại Koriyama!
Văn phòng nằm trên tầng 2 của Ga Koriyama

ID
pass word

1

▶Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào website

http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html

3

Đăng nhập với ID và mật khẩu của
bạn tại các điểm FREE Wi-Fi có kí
hiệu như trên.

Bản đồ mở rộng （Cập nhật 01/02/2016）

Tuyến đường chính Tohoku

（Khoảng 80 phút）

Koriyama – Sendai

（Khoảng 35 phút）

Fukushima

〈Cao tốc〉
（Khoảng 2 tiếng 10 phút）

Nihonmatsu I.C.

Đường cao tốc Ban-etsu

Aizu Wakamatsu

Koriyama – Urawa

Koriyama – Sendai Miyagi（Khoảng 1 tiếng 15 phút）
Tuyến đường Tây Ban-etsu

Koriyama – Iwaki Chuo （Khoảng 1 tiếng）

Niigata

Koriyama – Aizu Wakamatsu（Khoảng 40 phút）
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Iwaki

…………………………………… ☎

050-2016-1600

……………………………………………………………………………… ☎

050-2016-1601

Đường Abukuma Kogen

Shirakawa I.C.

050-2016-1651

n

igu

Thời gian

Khoảng 1 tiếng 20 phút

Utsunomiya

Dịch vụ thuê xe ô tô

4 chuyến khứ hồi/ngày (IBEX/ANA)

Thời gian

Khoảng 1 tiếng 15 phút

Eki Rent-A-Car

☎ 932-2082

Công ty Bus

ORIX Rent-A-Car

☎ 925-0543

Mã vùng Thành phố Koriyama (024)

TOYOTA Rent-A-Car

☎ 942-0100

Công ty Fukushima Kotsu
Chi nhánh Koriyama

NISSAN Rent-A-Car

☎ 938-4123

Công ty Koriyama Kanko Kotsu

☎ 947-0808

NIPPON Rent-A-Car

☎ 932-3827

Seibun Kanko Bus

☎ 925-1800

(Toramaru-machi)

(Cổng phía Đông ga Koriyama)

Fukushima (Ngưng hoạt động)

Khoảng 2 tiếng 30 phút

Fukushima (Ngưng hoạt động)

(Phía trước ga Koriyama)
(Phía trước ga Koriyama)

Khoảng 3 tiếng

※Vui lòng liên hệ các hãng máy bay để biết thêm thông tin về lịch bay và giá vé.

［Thông tin liên lạc］
All Nippon Airways (ANA)
IBEX Airlines (IBEX)

☎ 0570-029-222
☎ 0120-686-009

Sân bay Fukushima ←
→Ga tàu Koriyama
Khoảng 40 phút. Vé một chiều ¥1,100
Fukushima Kotsu ☎ 024-944-5400

Công ty Taxi

☎ 024-924-2621

Website chính thức của Koriyama https://www.city.koriyama.fukushima.jp/
Website của Hiệp hội Du lịch Thành phố Koriyama

Dịch vụ thuê xe đạp

Mã vùng Thành phố Koriyama (024)

Phòng Du lịch Thành phố Koriyama

1-23-7 Asahi, Thành phố Koriyama, Fukushima 963-8601

☎ 944-5421

Công ty Fukushima Chou Kanko Bus ☎ 984-5335

※Có Jumbo taxi

Liên hiệp Limousine và Taxi
Koriyama

●Xe bus limousine〈Hoạt động theo lịch bay〉

Tokyo

（024）
Mã vùng Thành phố Koriyama 郡山市外局番
(024)
(Ga Koriyama)

Fukushima

Số chuyến bay

Thời gian

Su

1 chuyến khứ hồi/ngày (ANA)

●Shanghai (Sân bay Quốc tế Pudong)

ng

Fukushima

Số chuyến bay

Thời gian

Mito

Omiya

●Sapporo (Sân bay Shin Chitose)

●Seoul (Sân bay Quốc tế Incheon)

ườ

Nasu Kogen

（Cập nhật 01/02/2016）

●Osaka (Sân bay Itami)

6

nđ

0570-024-024

Thông tin Chuyến bay tới sân bay Fukushima

Văn phòng sân bay Fukushima Tel: 0247-57-1511

http://www.kanko-koriyama.gr.jp/

Chào mừng đến với Koriyama, thành phố thú vị.

☎ 923-6490

Mã vùng Thành phố Koriyama (024)

Mazasse Plaza

Biên tập
Tohoku Hakuhodo Inc.

Hướng dẫn du lịch
Thành phố Koriyama
Chào mừng đến với KORIYAMA
Cẩm nang du lịch Thành phố Koriyama

yế

………………………………☎

Shin-Shirakawa
Tuyến đường
chínhTohoku

（Đối với điện thoại PHS・IP 03-5338-7524）

Đường cao tốc Tohoku

……………………………………………………+81
（50）2016-1603

URL：www.jreast.co.jp/e/customer_support/infoline.html

● Tr u n g t â m k h á c h h à n g N E XCO - E a s t

Shirakawa
Tu

…………………………………………………… ☎

※Thời gian hoạt động: 9:00〜18:00 (trừ các ngày cuối năm và đầu năm)

Sukagawa

Đường cao tốc Joban

Sukagawa I.C.

Sân bay
Fukushima

● Thông tin thời gian tàu, giá vé và đặt chỗ

●Cho các khách du lịch quốc tế

Tuyến đường Đông Ban-etsu

Tohoku Shinkansen

Trung tâm Hỗ trợ khách hàng JR East (Giờ hoạt động 6:00〜24:00)

● Trung tâm tiếp nhận ý kiến

Đường cao tốc Ban-etsu

Koriyama
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Koriyama – Niigata Chuo （Khoảng 2 tiếng）

● Đồ thất lạc

Bạn có thể sử dụng dịch vụ
FREE Wi-Fi trong vòng 14 ngày.

Sendai

〈Shinkansen〉
Koriyama – Tokyo

14 Days Free!

2

Vui lòng xuất trình hộ chiếu của
bạn tại quầy tiếp tân để nhận “FREE
Wi-Fi card”.

G u i d e

Giờ mở cửa:
9:00 AM〜5:30 PM
［ Mở cửa quanh năm ］

TEL&FAX. 024 -924 - 0012

Wi-Fi miễn phí,
dễ dàng truy
cập Internet!

C i t y

☎ 925-7745

郡山市観光ガイドブック
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Chào mừng đến với Koriyama, thành phố thú vị.
Cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa.
Văn hóa và lịch sử phong phú.
Ẩm thực và suối nước nóng.
Koriyama chào đón du khách trên khắp thế giới với nhiều niềm vui, bao gồm những
thắng cảnh, ẩm thực và trải nghiệm đa dạng.

Cẩm nang du lịch Thành phố Koriyama
Mục lục
Khám phá Koriyama trong bốn mùa…………………………………………………………………………… 3
Lịch sử

Giai thoại về di sản Nhật Bản……………………………………………………………………………… 5

Trải nghiệm 1【Suối nước nóng】 Thư

giãn với Onsen tại Suối nước nóng Bandai Atami… 7

Trải nghiệm 2【Thủ công mỹ nghệ】 Khám

Ẩm thực

phá Takashiba Deko Yashiki……………………………… 9

Thưởng thức các món ăn ngon tại Koriyama……………………………………………11

Điểm tham quan

Koriyama, điểm xuất phát và hành trình kì thú quanh Fukushima.…13

Chỗ ở ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Shin-Hakodate Hokuto

Cách cư xử và nghi thức tại Nhật Bản……………………………………………………………………… 16
Bản đồ Koriyama / Lễ hội và sự kiện tại Koriyama……………………………………………… 17

Shin-Aomori
Hachinohe

Akita

【Sơ lược về thành phố Koriyama】
■Thành lập năm

Morioka

Yamagata

1924
■Địa lý
磐梯河東

Vĩ độ Bắc; 37° / Kinh độ Đông; 140°
Độ cao: 245 m / Diện tích 757.20
km²
IC
■Dân số
335,915 (Tháng 2, năm 2016)
■Khí hậu (2015)
Nhiệt độ trung bình:12.8℃
Cao nhất: 35.1℃
Thấp nhất: −6.0℃
Lượng mưa: 1,018.5mm

Sendai

Niigata

Fukushima

4

Đường cao tốc Ban-etsu

Hồ Inawashiro

Motomiya I.C.
Bandai
Atami I.C.

Tỉnh Fukushima

Thành phố Motomiya

Koriyama
Iwaki

49
Koriyama
JCT

Koriyama
Higashi I.C.

Utsunomiya
船引三春IC

Omiya

Koriyama I.C.

Thành phố Koriyama
Koriyama
Minami I.C.

Đường cao tốc Tohoku

Koriyama

Tokyo

田村市

4

三春町
49
Sân bay
Fukushima

Cách khu đô thị 80 phút
đi bằng Tohoku Shinkansen
小野IC

Sukagawa I.C.

Chào mừng đến với kORIYAMA
1

Takashiba Deko Yashiki Honke Daikokuya Nhà cổ kiểu Nhật

2
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Hạ

Xuân

Hoa anh đào ở công viên Kaiseizan

Cao nguyên Nunobiki Kaze
Cánh đồng Hoa Hướng Dương

Công viên Kaiseizan là biểu tượng của
Asaka, nền tảng cho sự phát triển của
thành phố Koriyama. Đây còn là nơi thư
giãn của người dân địa phương. Công
viên là một trong những địa điểm nổi
tiếng nhất ở Fukushima, nơi có khoảng
1,300 cây hoa anh đào, được thắp sáng
vào ban đêm trong mùa hoa nở rộ.

Trên cao nguyên với độ cao 1,000m, 33
cối xay quay trong gió để sản xuất năng
lượng. Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9,
du khách có thể chiêm ngưỡng cánh
đồng tràn ngập sắc hoa hướng dương.

◆10 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ

◆60 phút lái xe từ Koriyama Minami I.C.

Ga Koriyama

bốn mùa

Welcome to
Koriyama

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt
động ngoài trời như “tắm rừng”, ngắm
chim, cắm trại, nướng thịt,... trong khu
vực rộng tới 100 km2. Vào mùa thu, lá
phong, anh đào, cây dương và bạch
quả đều ngả sắc đỏ tươi.
◆10 phút lái xe từ Koriyama I.C.
*“Tắm rừng”: Một liệu pháp hỗ trợ sức khỏe thông qua việc
đắm mình trong rừng cây hay các môi trường thiên nhiên khác

3

Ngoài cảnh sắc tuyệt đẹp của hoa, bầu trời, núi và hồ, Koriyama còn có rất nhiều cảnh vật thay đổi theo mùa.

Xuân, Hạ, Thu, Đôn g Sắc màu bốn mùa

Lá thu tại Ryokusuien

Thu

Khám phá Koriyama trong bốn mùa

Hồ Inawashiro và thiên nga
Du khách có thể chiêm ngư ỡ ng
khoảng 2,000 con thiên nga bay từ
Siberia đến bờ hồ vào mùa đông và
xuân. Từ Konan-machi, Koriyama, bạn
có thể ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ
của núi Bandai ở phía bên kia bờ hồ.
◆45 phút lái xe từ Koriyama Minami I.C.

Đông

4
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Cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của lịch sử.
Địa điểm tâm linh tại Koriyama chữa lành cơ
thể và tâm hồn bạn.

Giai thoại về di sản
Nhật Bản

Đền Asaka Kunitsuko
Một ngôi đền lịch sử được cho là được thành
lập từ thời cổ đại. Dù tọa lạc ngay trung tâm
thành phố, gần nhà ga Koriyama, nơi đây vẫn
được bao bọc bởi thảm thực vật xanh trong
lành.

Câu chuyện về 「Con kênh mở đường đến tương lai 一 “Giấc mộng cuối cùng” của Okubo Toshimichi và con

đường tiên phong, Koriyama・Inawashiro」đã được công nhận là di sản quốc gia.
Quá trình phát triển vùng đồng bằng quanh Kaiseizan bắt đầu vào năm 1873 và mở rộng ra toàn bộ khu

◆ 5 phút đi bộ từ Ga Koriyama

Chứa đầy

Lễ hội Mùa Thu thường niên

sức mạnh huyền bí!

vực Azumino. “Dự án phát triển Asaka và Công trình kênh Asaka”, được dùng để dẫn nước tưới tiêu từ hồ
Inawashiro, là dự án phát triển nông nghiệp đầu tiên của chính phủ thời Meiji. Qua câu chuyện này, bạn sẽ
được chứng kiến sự phát triển tiến bộ nhanh chóng của Koriyama.
Quá trình phát triển vùng đồng bằng quanh Kaiseizan bắt đầu vào
năm 1873 và mở rộng ra toàn bộ khu vực Azumino. “Dự án phát
triển Asaka”, dự án phát triển lãnh thổ đầu tiên của chính phủ thời
Meiji, cùng với “Công trình kênh Asaka” để dẫn nước từ hồ
Inawashiro, là những nền móng cho sự phát triển của Koriyama.

Đền Kaiseizan-Daijingu
Khởi công xây dựng vào năm 1876, ngôi đền
này là nơi trú ngự của linh hồn thiêng liêng
đền Ise. Nó còn được gọi là “Oisesama in
Tohoku”, và nhiều du khách đến đây nhân dịp
năm mới và mùa hoa anh đào.

Nhà mày điện Numagami

◆ 13 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga
Koriyama

Nhà máy thủy điện này là cơ sở truyền tải điện cao áp
đường dài đầu tiên của Nhật Bản.

Lễ hội Hoa anh đào

◆ 40 phút lái xe từ Ga Koriyama

Cổng thoát nước Jurokkyo (Inawashiro-machi)
Đây là điểm bắt đầu của công trình thoát nước và
là dự án tưới tiêu nông nghiệp đầu tiên dưới sự
điều hành của chính phủ.

Bảo tàng Lịch sử Asaka

◆ 60 phút lái xe từ Ga Koriyama

Tượng Cornelis Johannes
van Doorn (Inawashiro-machi)

Tượng của chuyên gia người Hà Lan trong lĩnh vực kỹ
thuật thủy lực, người có công lớn trong việc thiết kế
kênh đào, được dựng bên cạnh cổng thoát nước.

Kaiseikan

Viện bảo tàng trưng bày những tài liệu và cổ vật liên quan đến
quá trình phát triển lãnh thổ Asaka và kênh đào Asaka.
◆ 13 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga Koriyama

Vào năm 1889, tòa nhà chính của trường
Tiểu học Fukushima (trước đây) đã được
thành lập trong khu vực của dự án phát
triển lãnh thổ Asaka. Ngày này, nó được
sử dụng như một viện bảo tàng lịch sử.
◆ 15 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu)
từ Ga Koriyama

Nguồn gốc kênh đào Asaka, hồ Inawashiro. Còn rất nhiều điều để khám phá!
Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi, Lake of the Heart.
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http://inawashiroko.jp/web/

Đền Takayashiki Inari
Công viên Hayama
Nơi đây có “Thác nước Hayama”
để ghi nhớ lịch sử phát triển
lãnh thổ Asaka.
◆ 5 phút đi bằng bus (Fukushima
Kotsu) từ Ga Koriyama

Du khách sẽ đi qua vô số cổng Torii dẫn đến
đền trong bầu không khí trang nghiêm tĩnh
lặng. Người ta nói rằng bạn có thể nhận được
sức mạnh tâm linh khi chạm vào một hòn đá
to trong đền. Nơi đây thu hút rất nhiều khách
tham quan.
◆ 15 phút lái xe từ Ga Koriyama

Lễ hội trồng lúa Otaue

6
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Chào mừng đến với
KORIYAMA

Spa nổi tiếng với truyền thuyết Hagihime

Thư giãn với Onsen tại
Suối nước nóng
Bandai Atami

Truyền thuyết Hagihime
Tương truyền rằng công nương
của một quý tộc triều đình thời
Kyoto cổ đại đã đến đây và chữa
khỏi bệnh nan y.

❶ Shikisai Ichiriki

❷
Đền Gensen

❸

Giản dị và thân thiện hơn những nhà trọ
truyền thống Nhật Bản khác. Nơi này có sự
hài hòa giữa không khí ấm cúng của Nhật
Bản và những nét đậm chất phương Tây.

TEL.024-984-2525
5-283, Atamimachi Atami, Koriyama
◆ 3 phút lái xe từ Ga Bandai Atami

TEL.024-984-2111
4-321, Atamimachi Atami, Koriyama

Atam

i By-

pass

ây

gT

ờn

đư
tsu

n-e

Ba

❹

Đền Onsen

Trang trại
Ishimushiro
Fureai Bokujyo

Bể ngâm chân
trước nhà ga

Công viên Thể thao Bandai
Sân trượt băng Atami Koriyama
(mùa Đông)

Triển lãm Yunomachi

❶

Công viên Yukemuri

Hiệp hội Nhà nghỉ suối nước nóng Bandai Atami
http://www.bandaiatami.or.jp

◆10 phút đi bộ từ Ga Bandai Atami

yến

u

ak

13 phút đi tàu cao tốc
(Tuyến đường Tây Ban-etsu)
hoặc 25 phút lái xe từ Koriyama
đến Ga Bandai Atami

❹ Kinranso Hanayama

Lòng hiếu khách sẽ chữa lành trái tim của
du khách, gợi nhớ về Nhật Bản những
ngày xưa cũ. Quý khách có thể tận hưởng
những phút giây thư giãn tại đây.

Tu

Keyaki no Mori

※Xem danh sách các suối nước nóng tại trang 15.
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TEL.024-984-2222
5-8-60, Atamimachi Atami,Koriyama
◆ 8 phút lái xe từ Ga Bandai Atami.

Bể ngâm chân Keyaki no Mori

hy

phá những thắng cảnh khác ở các khu vực lân cận.

TEL. 024-984-2115
4-161, Atamimachi Atami, Koriyama
◆ 5 phút đi bộ từ Ga Bandai-Atami

Nhà máy điện Numagami

Go

nước nóng này có rất nhiều nhà trọ truyền thống của Nhật Bản. Đây là nơi rất thuận tiện để du khách dừng chân trong khi khám

Được khánh thành vào khoảng 800 năm trước,
đây là một suối nước nóng kiềm tính và rất tốt cho
da. Nổi danh là “Suối nước nóng của sắc đẹp” và
rất hiệu quả cho việc chữa trị các vết bỏng, chấn
thương và các bệnh về da.

ng

Bandai Atami là suối nước nóng nổi tiếng tọa lạc tại trung tâm tỉnh Fukushima. Dọc theo bờ sông Gohyaku chảy qua thị trấn suối

Quý khách có thể trải nghiệm nhiều
điểm hấp dẫn, như 30 spa khác nhau,
những món ngon địa phương, và các
phòng thư giãn thoải mái.

❸ Hatago Shohaku

Sô

Suối nước nóng
BANDAIATAMI

Suối nước nóng tại đây nổi tiếng là
“Suối nước nóng của sắc đẹp”,
cho du khách một làn da mịn màng với làn nước khoáng.

❷ Khách sạn Hana no Yu

Một nhà trọ truyền thống Nhật Bản đánh dấu
kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2018.
Quý khách có thể chiêm ngưỡng những khu
vườn kiểu Nhật tuyệt đẹp từ phòng của mình.

Nhà máy điện Marumori
Ga Bandai Atami

Sân vận động băng
Bandai Atami
Koriyama
Yurakkusu Atami
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ベトナム版

Chào mừng đến với
KORIYAMA

“Deko” trong “Deko Yashiki” có nghĩa là búp bê. Vì nơi đây từng
là một phần của lãnh thổ Miharu nên mọi người đặt tên cho
những con búp bê được chế tác tại đây là “Miharu Goma” và
“Miharu Ningyo”. Hiện tại vẫn còn 4 nhà nghề thủ công chế tác
búp bê truyền thống.

TAKASHIBA
DEKO YASHIKI
Làng nghề thủ công truyền thống từ thời Edo

❶

Khám phá

Đây từng là ngôi làng cho thợ thủ công
được bảo vệ trong lãnh thổ Miharu vào thời
Edo (1603 – 1868). Takashiba Deko Yashiki
được cho là được thành lập bởi cư dân đến
từ Kyoto sinh sống tại Miharu 300 năm
trước. Những người này đã truyền lại nghề
chế tác búp bê truyền thống.

4 nhà nghề thủ công truyền thống

25 phút lái xe từ Ga Koriyama
10 phút lái xe từ Koriyama Higashi I.C.

❹

Takashiba Deko Yashiki

❷

Và thưởng thức thủ công truyền thống

【

❸

Trải nghiệm trang trí
đồ chơi địa phương

Cảm giác như
một nghệ nhân!

【 Đi bộ 】
Hướng dẫn viên sẽ cho bạn
thấy những điểm thú vị của
Deko Yashiki và giải thích
về lịch sử và cách chế tác
các đồ thủ công.

】

Tại Deko Yashiki, du khách có thể
trải nghiệm trang trí những đồ
chơi địa phương như búp bê
Miharu Hariko và Miharu Goma.
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Takashiba Deko Yashiki là gì?

Trải nghiệm trang trí đồ chơi địa phương

Trải nghiệm trang trí đồ chơi địa phương

Trải nghiệm trang trí đồ chơi địa phương

❶ Hashimoto Hiroji Mingei

❷ Honke Ebisuya

❸ Honke Daikokuya

❹ Hikoji Mingei Wooden

TEL.024-971-3900

TEL.024-972-2204

TEL.024-971-3176

TEL.024-972-2412

Chế tác búp bê Hariko dựa trên những
câu chuyện Kabuki và mặt nạ cho các
điệu nhảy truyền thống. Du khách có
thể quan sát những nghệ nhân làm
việc trên một mái hiên kiểu cũ.

Có rất nhiều bùa may mắn được
trưng bày, như mặt nạ Tengu,
Shichifukujin (Bảy Vị Thần May
Mắn), và búp bê Daruma với nhiều
biểu cảm khuôn mặt khác nhau.

Nhiều tác phẩm với phong cách hiện
đại như búp bê Hariko gấu bắc cực
với kích thước đời thật. Du khách có
thể tham quan triển lãm trong một
ngôi nhà kiểu Nhật cổ xưa.

Mặt nạ Hariko

Cội nguồn của Miharu Goma và
Miharu Hariko
Búp bê Hariko
Búp bê Hariko tại Takashiba
được tạo ra trong thời kì
Genroku (thế kỉ 17-18). Phần
nhiều trong số chúng được
thiết kế dựa trên phong cách
hội họa và một thể loại Ukiyo-e
vào thời kì đó. Một loại giấy
Nhật Bản được sử dụng để làm
nên những con búp bê này.

Miharu Goma được chế tác trong
một căn nhà với 400 năm tuổi.
Koshidaka Tora, được sử dụng
trong các thiết kế thiệp mừng
năm mới, cũng được làm tại đây.

Mọi người đều có thể tham gia!

Lễ hội Takashiba Deko

Mặt nạ Hariko như Shichifukujin,
Hyottoko và Otafuku được biết
đến như những món đồ thủ công
truyền thống của Takashiba.

“Takashiba Hyottoko Odori”, một điệu
nhảy với những chiếc mặt nạ Hariko, cùng
với “Takashiba và Shichifukujin Odori” là
những tài sản văn hóa dân gian phi vật thể
quý giá của thành phố Koriyama, được
biểu diễn vào ngày Chủ Nhật cuối cùng
của tháng Năm hàng năm.

Miharu Goma
Miharugoma là đồ chơi thủ công bằng gỗ, được sử dụng trong
thiết kế tem thư đầu tiên cho thiệp mừng năm mới Nhật Bản. Món
đồ chơi này cũng được cho là một lá bùa may mắn, tượng trưng
cho sự phát triển khỏe mạnh và tuổi thọ của trẻ em.
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Rượu Sake địa phương tại Koriyama
Sukiyaki, Shabu-shabu,
thịt nướng, và steak –
Món nào cũng ngon!

Koriyama có 6 nhà máy sử dụng phương
pháp ủ rượu sake truyền thống. Một vài
trong số đó có tour tham quan nhà máy
với hướng dẫn viên. Du khách có thể nếm
thử hương vị rượu sake được sản xuất tại
mỗi nhà máy.
●Nhà máy bia tốt nhất tại Koriyama

Niida Honke

TEL.024-955-2222
139 Aza Takayashiki, Kanazawa,
Tamuramachi, Koriyama
28 phút đi bằng bus (Fukushima
Kotsu) từ Ga Koriyama

Thịt bò Uneme

Giống bò đen Nhật Bản được nuôi dưỡng tại Koriyama, cho thịt bò với chất
lượng cao hơn “Hạng 4”, được chứng nhận “Uneme Beef”. Mỗi lát thịt, bao gồm
cả phần xương sườn và thịt thăn, đều rất mềm và ngọt.

ức
g th
ư ở n e!
h
t
k
g
Cùn ư ợ u s a
r

●Nhà hàng tốt nhất tại Koriyama

Moumoutei

Chào mừng đến với
KORIYAMA

Lòng hiếu khách với ẩm thực đặc trưng

Koriyama được ban tặng với những sản
phú. Phần lớn các nhà hàng đều sử dụng
phục vụ du khách những món ngon đậm

Thành phố Koriyama là một trong những nơi
nổi tiếng nhất về sản xuất cá chép. Du khách
có thể thưởng thức nhiều hương vị khác
nhau với nhiều cách chế biến đa dạng, như
“Arai” dai dai hay “Umani” đậm đặc gia vị.

●Cửa hàng tốt nhất tại Koriyama

fruits peaks
Kaju Kobo Karin
S-pal Koriyama (chỉ được take-away)

Trải nghiệm
tự làm manju

Bạn có thể tự tay làm manju
với sự chỉ dẫn của thợ làm
bánh.

Thưởng thức “Kor iyama” ngon lành

Ẩm thực địa
phương tại
Koriyama

Cá chép

Tiệm bánh chuyên về tart sử dụng những loại trái cây theo mùa tươi
ngon nhất, với hơn 20 loại bánh tart khác nhau. Với hơn 30 loại nước
trái cây, cửa hàng phục vụ du khách những loại nước ép phong phú
chế biến từ những trái cây chín mọng. Đây đều là những món ăn rất
nổi tiếng.

TEL.024-926-0333
Koriyama Omiyage-kan tại Ga Koriyama,
195 Hiuchita, Koriyama, Fukushima
Giờ mở cửa/ 8:00-20:00
Mở cửa quanh năm

TEL.024-923-9437 Tầng 1, Residence Asahi, 3-6-3, Asahi, Koriyama
14 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga Koriyama
Giờ mở cửa/ 11:30-14:30, 17:00-22:00 (Đơn hàng cuối cùng)
※Đơn hàng cuối cùng lúc 21:00 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật
Mở cửa quanh năm

Ẩm thực

Tart trái cây và nước trái cây

phẩm nông nghiệp và thực phẩm phong
sản phẩm địa thương. Chúng tôi tự hào
chất hương vị Nhật Bản.

●Nhà hàng tốt nhất tại Koriyama

Shogatsuso

TEL.024-983-3199 1-20 Aza Suimon-higashi, Otsukimachi, Koriyama
22 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga Koriyama
Giờ mở cửa/ 11:30-14:00, 17:00-21:00
Đóng cửa: Chủ Nhật và các ngày lễ quốc gia

Cù n g ă n

“Tendon”, một món ăn
với Tempura ăn cùng với
cơm, rất phổ biến với
người dân Nhật Bản.

Tempura
Hải sản và rau củ được phủ đầy bột và
chiên ngập dầu. Tempura là một món
ăn tiêu biểu của Nhật. Du khách có thể
thưởng thức món tempura nóng hổi
đậm đà hương vị với lớp vỏ giòn tan.

nà o!

Usukawa Manju
Đồ ngọt Nhật Bản với nhân đậu
đỏ được bao phủ trong một lớp
đường nâu. Món ăn có tuổi đời
hơn 160 năm tại Koriyama và là
một món đồ lưu niệm nổi tiếng
khắp nước Nhật.

●Cửa hàng tốt nhất tại Koriyama

Kaisei Kashiwaya

TEL.024-922-5533
1-13-5, Asahi, Koriyama
10 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu)
từ Ga Koriyama
Giờ mở cửa/ 9:00-19:00
Mở cửa quanh năm

Ramen

Koriyama được xem như một “Chiến trường Ramen”. Mỗi cửa hàng đều
theo đuổi loại ramen đặc sản của địa phương với sự đa dạng về hương vị.
●Cửa hàng tốt nhất tại Koriyama

●Nhà hàng tốt nhất tại Koriyama

Tempura Sakuma

11

TEL. 024-933-7804 49-7 Sannobayashi, Tomitamachi, Koriyama
13 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga Koriyama
Giờ mở cửa/ 11:00-14:00, 17:00-20:00
Đóng cửa/ Thứ Hai hàng tuần (Trong trường hợp ngày thứ Hai là ngày lễ quốc gia,
nhà hàng sẽ đóng cửa vào thứ Ba tiếp theo)

Sumiya

TEL.024-907-2072
2-16 Hinodeyama, Asaka-machi, Koriyama
8 phút đi bằng bus (Fukushima Kotsu) từ Ga Koriyama
Giờ mở cửa/ 11:00-20:00 ※Đóng cửa khi hết hàng
Đóng cửa/ Thứ Hai hàng tuần(Trong trường hợp ngày thứ Hai là
ngày lễ quốc gia, cửa hàng sẽ đóng cửa vào thứ Ba tiếp theo)
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Núi Bandai

Chào mừng đến với
KORIYAMA

Kitakata Ramen
Điểm nổi bật của món ăn này
chính là súp làm từ nước tương
thơm ngon và sợi mì xoắn dai dai.
Đây được cho là một trong ba loại
ramen ngon nhất Nhật Bản, cùng
với Sapporo và Hakata.

Aizu

Đặc

Sendai

Ở độ cao 1,816m, nơi đây được ca
tụng là “Núi Kho Báu” trong những
bài hát dân gian và là biểu tượng
của tỉnh Fukushima.
Núi Kho

Báu

sản A

izu

15

p hú

t lá

i xe
15km

b ằn

gđ

ườ n

gc

ao

Cùng trải nghiệm trượt
tuyết và trượt băng!!

tố c

Inawashiro

Quanh núi Bandai có rất nhiều khu vực trượt băng
nổi tiếng. Du khách còn có thể vừa trượt băng,
vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Inawashiro.

25

p hú

Katsu Don với nước sốt

Thịt cốt-lét với nước sốt mặn ngọt trên một bát cơm,
và được ăn cùng với bắp cải thái mỏng. Đây là món ăn
phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người dân tại
Aizu từ thời Taisho (1912-1926).

Lâu đài Tsuruga
Lâu đài tuyệt đẹp này là biểu tượng của Aizu
Wakamatsu và là lâu đài duy nhất được lát ngói đỏ
tại Nhật Bản. Nơi đây đã trải qua những cuộc chiến
khốc liệt của chiến tranh Boshin.

t lá

i xe

b ằn

40

Koriyama,
điểm xuất phát và
hành trình kì thú quanh
Fukushima.
gđ

Tuyệt đẹp!

ườ n

Miharu Takizakura

phút đi bằng
Shinkansen
gc

ao

♪〜

Koriyama là trung tâm của chuyến tham quan quanh Fukushima. Thành phố nằm tại trung
tâm của tỉnh Fukushima, và du khách có thể dễ dàng đi tới Koriyama từ bất cứ nơi nào
trong tỉnh, vì đây là nơi giao nhau của các tuyến đường sắt chính và đường cao tốc. Từ
Koriyama, ta có thể đi tới rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn khắp Fukushima.

tố c

Koriyama

15

phút lái xe

Miharu

Một cây hoa anh đào khổng lồ với hoa rủ xuống trông như thác nước và đã
sống hơn 1000 năm! Đây là một báu vật thiên nhiên quốc gia. Giữa tháng 4
là lúc hoa nở rộ, cũng là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoa anh đào.

Hang động Abukuma
Du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của tạo hóa được tạo nên trong 80 triệu
năm, như những khối thạch nhũ nhỏ giọt
phía trên trần hang động hay những măng
đá mọc từ mặt đất bởi sự kết tụ khoáng chất.

55

Spa Resort Hawaiians
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với 5 công
viên giải trí và 3 khách sạn. Du khách có thể
tận hưởng suối nước nóng, hồ bơi và
vũ điệu Polynesian bởi những cô gái
hula nóng bỏng quanh năm tại khu
nghỉ dưỡng này.

p hú

t lá

i xe

b ằn

gđ

ườ n

gc

ao

tố c

Iwaki

80

phút đi bằng
Shinkansen

Ouchijuku
Du khách có cảm giác như được sống
trong thời Edo. Ouchijuku, nơi từng là
một thị trấn bưu điện, vẫn giữ nguyên
cảnh quan như những năm xưa.

Thủy cung Aquamarine Fukushima

Tokyo

Với chủ đề “Shiome Sea” của Thái Bình Dương, Viện Bảo tàng Khoa học Đại
dương này đang nỗ lực khám phá những bí ẩn của biển sâu với góc nhìn đa
chiều.

Hawaii của
Fukushima
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Chỗ ở tại Koriyama

Cách cư xử và nghi thức tại
Nhật Bản

Từ những khách sạn trong thành phố đến những nhà nghỉ suối nước nóng vùng ngoại ô.
Chúng tôi phục vụ quý khách với nhiều nơi dừng chân tại Koriyama. Du khách có thể lựa chọn cho mình chỗ ở phù hợp nhất.
◎ Là thành viên của Hiệp hội Khách sạn Koriyama (☎ 024-923-1311)
○ Là cơ sở thành viên của Liên hiệp nhà nghỉ và khách sạn Thành phố Koriyama (☎ 024-935-5181)

Khách sạn
Tên khách sạn

Địa chỉ

Địa chỉ

Sức chứa

Điện thoại (024) Suối nước nóng Wi-Fi

Điện thoại (024)

1-8-18 Ekimae

248

923-6711

x

o

○ Toyoko-Inn Koriyama

1-16-3 Motomachi

255

935-1045

x

o

APA Hotel Koriyama-Ekimae 1-9-18 Ekimae

98

923-9111

x

o

◎ Hotel Hamatsu

3-18 Toramaru-machi

127

935-1111

x

o

◎ Chisun Hotel Koriyama

◎ Koriyama City Hotel

2-5-16 Ekimae

102

922-1111

x

o

Hotel α-1 Koriyama

1-2-16 Choja

235

925-0002

x

x

◎ Koriyama View Hotel

3-1 Nakamachi

119

924-1111

x

o

Hotel α-1
Koriyama Higashi-guchi

2-2-8 Hohaccho

189

956-3900

x

x

◎ Koriyama View Hotel Annex

10-10 Nakamachi

209

939-1111

x

o

◎ Star Hotel Koriyama

3-5-6 Choja

244

934-5221

x

o

◎ Hotel Royal Koriyama

11-2 Nakamachi

135

932-3232

x

o

○ Hotel Rupase

1-4-11 Nishinouchi

50

922-5858

x

x

◎ Hotel Precede Koriyama

12-2 Nakamachi

200

925-3411

x

o

○ Smile Hotel Koriyama

3-8-20 Haga

111

943-6851

x

o

18-5 Nakamachi

60

932-1576

x

o

Hotel Baden

2-3 Aza Shimanomae,
Narita, Asakamachi

246

947-7777

o

x

◎ Hotel Crown Hills Koriyama

1-1-1 Omachi

152

925-4411

x

o

Comfort Hotel Koriyama

2-2-22 Hohaccho

187

941-2911

x

o

◎ Koriyama Washington Hotel

1-3-3 Omachi

220

923-1311

x

o

12-7 Tsutsumishita-machi

100

927-1119

x

o

200

935-5489

x

o

Hotel Route-Inn Koriyama

1-55 Minami

269

925-3313

x

o

62

923-2255

x

o

Hotel Route-Inn Koriyama Inter 2-230 Machihigashi

269

952-0505

x

o

Daihachi Hotel

Bandai no Yu Dormy Inn
2-18-1 Omachi
EXPRESS Koriyama
◎ Central Hotel

1-10-13 Motomachi

Suối nước nóng Bandai Atami
Tên khách sạn
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Tên khách sạn

Suối nước nóng Wi-Fi

Sức chứa

Địa chỉ

◎ Hotel C&I

Hiệp hội Nhà nghỉ suối nước nóng Bandai Atami (☎ 024-984-2182)

Sức chứa Điện thoại (024) Suối nước nóng Wi-Fi

Tên khách sạn

Địa chỉ

Sức chứa

Hãy cư xử tốt để có
một chuyến du lịch
vui vẻ hơn!

■ Trong thành phố
Bạn không nên vừa đi vừa ăn và nhớ không
được xả rác xuống đường!

Không sử dụng điện thoại trên các phương tiện
giao thông công cộng để tránh làm phiền người
khác. Sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường có
thể gây nguy hiểm cho bạn và mọi người xung
quanh.

■ Trong nhà trọ và khách sạn
Vui lòng để lại chìa khóa phòng tại quầy tiếp
tân trước khi rời khỏi khách sạn và trả lại chìa
khóa phòng khi check-out.

●Vui

lòng để những tài sản có giá trị tại quầy
tiếp tân.
●Bạn có thể sử dụng két sắt trong phòng mình (nếu có)
●Khách sạn và nhà trọ không chịu trách nhiệm
cho bất cứ thiệt hại về tài sản nào trong phòng
của quý khách.

■ Trong nhà hàng

Điện thoại (024) Suối nước nóng Wi-Fi

Hagihime no Yu Eirakukan

4-47 Aami, Atami-machi

224

984-2135

o

o

Miyamaso

5-171 Atami, Atami-machi

18

984-2648

o

o

Shikisai Ichiriki

4-161 Atami, Atami-machi

300

984-2115

o

o

Gentoan Tsukino Niwa

5-143 Atami,Atami-machi

60

984-2301

o

o

Hotel Hana no Yu

5-8-60 Atami, Atami-machi

888

984-2222

o

o

Yamashiroya

5-145 Atami, Atami-machi

61

984-2216

o

o

Koyokan Kirakuya

4-39 Atami, Atami-machi

108

984-2130

o

o

Seiryozan Club

5-18 Atami, Atami-machi

155

984-2811

o

o

Kinranso Hanayama

4-321 Atami, Atami-machi

205

984-2111

o

o

Orifushino Yado Shogetsu

5-30 Atami,Atami-machi

57

984-3309

o

o

Komatsuya

1-109 Atami, Atami-machi

25

984-3811

o

x

Hanareno Yado Yomogino

5-33 Atami, Atami-machi

65

984-2671

o

x

Ichihokan

4-197 Atami, Atami-machi

70

984-3600

o

x

Asakaso

5-40 Atami, Atami-machi

64

984-3157

o

x

Moritaya

5-271 Atami, Atami-machi

20

984-2620

o

o

Auberge Suzukane

5-38 Atami,Atami-machi

35

984-1555

o

x

Hatago Shouhaku

5-283 Atami, Atami-machi

86

984-2525

o

o

Kanpo no Yado Koriyama

3-198 Atami, Atami-machi

139

984-3511

o

o

Yuno Yado Rakusan

5-39 Atami, Ata mi-machi

86

984-2325

o

o

Manyo no Yado Hakkeien

4-8 Mayumiyama,
Atami-machi Atami

70

984-3145

o

o

Kenko Onsen Suirintei

5-43 Atami, Atami-machi

70

984-2735

o

o

Teien Hotel Hekkeien

4-8 Mayumiyama,
Atami-machi Atami

53

984-3145

o

o

Fujiya

4-38 Atami, Atami-machi

16

984-2278

o

x

Yumoto Motoyu

4-22 Atami, Atami-machi Day trip

984-4016

o

x

Atamiso

4-315 Atami, Atami-machi

28

984-2101

o

o

Koriyama Yurakkusu Atami

2-148-2 Atami, Atami-machi Day trip

984-2800

o

x

Trong nhiều trường hợp, bạn không thể sử
dụng thẻ tín dụng trong các cửa hàng nhỏ hay
tiệm ramen.
Credit
Card

Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi dùng
đũa thì không nhất thiết phải sử dụng chúng.
OK!

Cash Only

■ Trong suối nước nóng
Suối nước nóng được phân khu theo giới tính.
Vui lòng lưu ý để không nhầm lẫn khi tắm suối
nước nóng.

女 男

Women

Suối nước nóng không phải là hồ bơi! Bạn
tuyệt đối không được bơi lội trong suối nước
nóng.

NO!

Men
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●
Choshigataki

Đường cao tốc Ban-etsu

Hamajihama ●

u
Shiki no Sato
Ryokusuien
●

Akogashima

Kikuta

Tu
y

đư

ok

u

ến

cT
oh
tố

● Funatsuhama
Cảng Funatsu ●
● Shimizugawa

● Công viên Yamanoi

g

Tâ

yB

Miharu P.A.

an

-e

ts

Mougi

u

Koriyama
Minami I.C.
Sasahara Gawa Senbon Zakura
●

● Banyu Shinden Mizubasho

Uneme Dori

Dormy Inn EXPRESS Koriyama

H
○

Nissan Rent-a Car (Dịch vụ thuê xe)

Ngân hàng Toho

Hotel
Công viên Ngân hàng Toho Crown Hills
Hozan
Koriyama ○
H
Sakuradori
H
○

Hotel Hamatsu

Công viên Toramaru
Ryokuchi
Đền Asaka Kunitsuko

Sở Công thương Koriyama

Công viên
tưởng niệm
Thế kỉ 21
Hayamanomori
Công viên
Hayama

Trụ sở Chính phủ tỉnh

Trường Tiểu học
Kinto

Chùa Nyoho-ji

Trạm cứu hỏa

Big Eye

Koriyama
Washington
H Hotel
○

Mazasse Plaza/
Fukushima Yoshimoto
H
○

Koriyama
View Hotel
Annex

H
○
Koriyama
City Hotel

Ekimae Odori

Station Rent-A-Car
(Dịch vụ thuê xe)

Hotel Royal
H Koriyama
○

Đồn cảnh sát
Ati

Hotel Precede
Koriyama ○
H

Chisun Hotel Koriyama
H
Cửa hàng bách hóa Usui ○

Koriyama
View Hotel
H
○

Bệnh viện Đa khoa Jusendo

Ngân hàng Daito
Ngân hàng Akita

H
○
APA Hotel

H Daihachi Hotel
○

Toyota Rent-A-Car (Dịch vụ thuê xe)

Trung tâm
Thông tin Du lịch

Lễ hội và
sự kiện
tại Koriyama

Quầy lưu niệm

Tob
u
a

c hí
um

ng

uk

ườ

Ab

Sô
Di tích lịch sử Oyasuba
●

Ngày 7 Pháo hoa mùa đông

Lễ hội Bia

Ngày Thứ Bảy cuối cùng Lễ hội Hồ

Tháng 8
Đầu tháng Lễ hội Koriyama Uneme

Ngày 9 và 10 Lễ hội Hagihime
Đầu tháng Lễ hội Mùa hè Fukuyama

“Pháo hoa mộng mơ”
Ngày 14 Lễ hội Mùa hè Asakano
(Trình diễn pháo hoa)
Cuối tháng Lễ hội Nunobiki Kaze no Kogen

● Công viên rừng Tobu

công viên Gohyakubuchi,
Benishidare Jizozakura,
Fujitagawa Fureaizakura,
Sasaharagawa Senbonzakura,
và công viên Ouse,…)
Ngày 29 Cuộc thi Marathon
Thành phố Koriyama
Tháng 5

Uneme no Sato

Đầu tháng Winter Festa tại Koriyama

Lễ hội Shinshu (Tân Tửu)

Ngày 5 Lễ hội Trẻ em Thành phố Koriyama

Liên hoan Hợp xướng
Toàn quốc Koriyama

Cuối tháng Summer Festa tại Koriyama

● Benishidare
Jizozakura

Đầu tháng Lễ hội Hoa anh đào
〜 Cuối tháng ( tại Kaiseizan Daijingu,

Ngày 6 và 7 Nanokado Mairi

Tháng 3

Tháng 7

Niida-Honke
●

●
Ageishi no
Fudozakura

Tháng 4

Tháng 1

Tháng 2

●
Bảo tàng Nghệ thuật
Thành phố Koriyama

ng

nđ

●
4
Công viên Văn hóa
Koriyama
Asaka Nagamori

●Miharu Takizakura

nh

ama
Ko r i y

Sumiya
●

Đầu tháng Thành phố Âm nhạc

Ga Koriyama

Nippon Rent-a Car (Dịch vụ thuê xe)

Asaka P.A.

●
Công viên Gohyakubuchi

Tuy
ế

Câu lạc bộ Golf Koriyama ●

49

Sakurako

Đền Takayashiki Inari
●

ờn

Đư

Bảo tàng lịch sử Asaka ●
Shogatsuso ●

288
Funehiki Miharu I.C.

ờn

Moumoutei
● Kaisei
Tòa thị chính Thành phố Koriyama● ● Kashiwaya
Kaiseizan Daijingu ●
● Công viện Kaiseizan
Kaiseikan ●

Công viên Jodomatsu ●

Kanameta

Miharu

Koriyama Higashi I.C.

gc

Công viên Ouse ●

Nhà máy sản xuất rượu vang Ouse Fukushima
●

Akatsu no Okatsura
●
Koriyama Nunobiki
● Kaze no Kogen

tsu
an-e
ng B
ô
Đ
ờng
n đư
Tuyế

Sesson Zakura ●

Hiwada

Tempura Sakuma ●

ao

Công viên rừng Takashinoyama
●

Miharumachi
Tenjin Meoto Zakura ●
Takashiba Deko Yashiki

●
Fujitagawa
Fureai Sakura

Koriyama I.C.

●
Goreibitsutoge

Tatehama ●

Gohyakugawa

Koriyama JCT

Thành phố Koriyama

Yokozawahama ●

hT
oh

ok

Koriyama Yurakkusu Atami
Sân vận động băng Bandai Atami

Bản đồ Thành phố Koriyama

Motomiya I.C.

Gohyakugawa P.A.

hín

Bandai Atami

gc

Joko

Thành phố Motomiya

ờn

Hồ Inawashiro

Bandai Atami
Onsen
●
●

Nakayamajuku

Motomiya

4

Bandai Atami I.C.
Nhà máy điện
Numagami ●

※Bản đồ khác với tỉ lệ thực tế. Vui
lòng chỉ sử dụng để tham khảo.

hink

Tòa thị chính Thành phố Motomiya
●
Inawashiro Kohan
(tạm thời)

Akiyamahama
●
● Seishogahama

Adatara S.A.

● Koriyama Atami Country Club

Sekito

a ns

Trụ sở Làng Otamamura ●

ku S

49

N

en

Trang trại Ishimushiro Fureai Bokujyo ●

Toh
o

Inawashiro-machi

đư

Inawashiro Bandai Kogen I.C.
● Cổng thoát nước Jurokkyo
● Tượng Cornelis Johannes van Doorn

二本松市

大玉村

ベトナム版

ến

17p-18p

Tu
y

郡山市観光ガイドブック

Giữa tháng Lễ hội Keyaki
Ngày Chủ Nhật cuối cùng Lễ hội Takashiba Deko

Tháng 11

Tháng 9
Giữa tháng Ebine Nagazuki Yoiakari

-Aki HotaruGiữa tháng Yanagihashi Kabuki
Cuối tháng Lễ hội Mùa thu tại Koriyama
(Lễ hội Mùa thu Đền Asaka
Kunitsuko và những lễ hội khác)

Cuối tháng 11 〜 Big Tree Pageant Festa tại
Đầu tháng 2 Koriyama

Tháng 12
Ngày Chủ Nhật đầu tiên Lễ hội Tsururinko

Tháng 10

Giữa tháng Triển lãm Công nghiệp

Koriyama

Giữa tháng Pháo hoa Tomioka

Karakasa Andon

18

