TIẾNG VIỆT

Thành phố Toyota
Hướng dẫn tham quan
Hướng dẫn tham quan thắng cảnh của Toyota,
đến từ những cư dân yêu mến thành phố Toyota!

Màu sắc mà bạn đang tìm kiếm là gì?
Bạn sẽ tìm thấy tất cả màu sắc của thiên nhiên tại Toyota.

Chứng kiến khung cảnh toàn bộ sườn núi chuyển sang sắc đỏ
rực rỡ vào một buổi chiều tối mùa thu đầy mê hoặc.

Asuke: Hẻm núi Korankei
Một trong những địa điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng
cảnh sắc lá mùa thu ở Nhật Bản. Vào ban đêm, tán lá thu
sẽ hòa trong ánh sáng vàng bao phủ những ngọn đồi, tạo
nên một khung cảnh kỳ diệu.

Vùng nông thôn trông giống như một vùng đất cổ tích
khi hoa anh đào và lá mùa thu cùng nhau khoe sắc.

Obara: Senmi Shikizakura no Sato
Những cây hoa anh đào Shikizakura đua nhau nở rộ. Hoa
Shikizakura khoe sắc vào cả mùa xuân và mùa thu. Thời
điểm hoa nở rộ chính là vào tháng 11 khi thu về.

Ngày xuân rực rỡ với tiếng chim hót vang và
bươm bướm bay lượn, như khung cảnh trong
truyện cổ tích...

Bạn sẽ chẳng thể nào cưỡng lại khung cảnh
của những ngày đẹp trời như thế này.
Hãy tạm xa rời cuộc sống bôn ba và cùng
hòa mình với thiên nhiên xung quanh.
Shimoyama: Hồ Mikawa
Du khách có thể tham gia các hoạt động
bay trên khinh khí cầu, chèo thuyền kayak
bơm hơi, đi thuyền du ngoạn, và nhiều hoạt
động khác tại các sự kiện gần hồ.

Mùa hè đến cũng là khi những chiếc
lá xanh tươi lấp lánh dưới ánh mặt trời,
và những dòng sông trong vắt êm đềm trôi..

Matsudaira: Hẻm núi Otaki

Asahi : Hoa đào tán rũ ở Kaminaka

Inabu: Rừng nguyên sinh Mennoki

Hẻm núi Otaki được cho là hẻm núi
đẹp nhất ở miền trung Nhật Bản.

Khoảng 3.000 cây hoa đào tán rũ tô điểm thêm
sắc màu cho khung cảnh xung quanh. Hoa sẽ nở
rộ vào đầu tháng Tư.

Đây là khu rừng dẻ gai Nhật Bản già hơn 300 năm
tuổi. Vào mùa đông, khu rừng mang đến vẻ đẹp tự
nhiên đầy ngoạn mục.

Toyota hứa hẹn mang đến cho bạn một
cuộc gặp gỡ phi thường với mẹ thiên
nhiên và cơ hội trải nghiệm bốn mùa
tuyệt đẹp của Nhật Bản.

P07
Trải nghiệm
công nghệ tiên
tiến chỉ có ở
Toyota.

Trải nghiệm tương lai tại
Toyota, thành phố của
những chiếc xe ô tô
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Hành trình lưu lại khoảnh
khắc khám phá Toyota

Hãy trải nghiệm những
điều mà bạn chưa từng
thử trước đây trong
không gian thiên nhiên
xa rời thành phố!

Vui chơi thỏa
thích tại lễ hội!
Toyota có vô số
sự kiện thú vị!
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Toyota tuyệt vời

Đây là tài liệu cung cấp cho bạn thông tin du lịch tuyệt
đích thực của Toyota mới biết. Chúng tôi hy vọng tập
cho chuyến du lịch của bạn ở Toyota. Mỗi lần ghé
động khám phá mới chờ đón bạn. Và chắc chắn bạn sẽ
gì bạn thích và có một chuyến
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Ăn gì ở Toyota

P14

Thưởng thức các
tác phẩm nghệ
thuật công cộng

Chúng tôi tổ chức các
hoạt động làm thủ
công và các hoạt động
ngoài trời mà trẻ em sẽ
yêu thích.

Chỉ cần đến với những
nơi nghệ thuật này, bạn
sẽ cảm nhận được nhiều
niềm vui. Bạn chắc chắn
sẽ thích trải nghiệm này!

Ghé thăm tất cả địa điểm
hàng đầu tại Toyota!
Chọn kế hoạch du lịch
thôi thúc bạn khám phá.
Kết thúc chuyến đi
của bạn bằng cách
thư giãn tại một nhà
trọ suối nước nóng!
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Du lịch cùng các bé!

Sake, miso, và trà
xanh! Các đề xuất
về ẩm thực từ các
bậc thầy.

vời nhất ở Toyota – những thông tin mà chỉ cư dân
sách này sẽ mang lại nhiều niềm vui và hứng thú hơn
thăm, bạn sẽ nhận thấy Toyota có thêm nhiều hoạt
muốn trở lại thêm nhiều lần nữa. Hãy chọn những
đi thật tuyệt vời nhé!

Lưu trú tại một suối
nước nóng ở Toyota

Khéo tay hay làm!

P23

trong tôi

Theo cảm nhận của cư dân nơi đây

Hãy để sự tò mò của
bạn dẫn lối cho bạn
khám phá các địa
điểm lịch sử!

P13

Ghi lại những khoảnh
khắc lay động trái
tim bạn!

Những điều tuyệt nhất của Toyota

Lịch sử và truyền thống:
Hành trình đến hai địa
điểm lịch sử lớn

Trải nghiệm thủ công
giúp bạn thể hiện sự
sáng tạo của mình!

Những lễ hội
theo mùa

Các hoạt động
ngoài trời

P27

Bốn lộ trình mẫu mà
bạn sẽ rất thích

P29

Bản đồ thành phố
Toyota
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TOYOTA

Trải nghiệm tương lai tại

Hãy nhìn vào bên trong MIRAI,
một chiếc xe chạy bằng pin nhiên
liệu, còn được gọi là xe sinh thái
tối ưu. Bạn có thể cảm nhận
được niềm đam mê của Toyota
Motor, nhà tiên phong trong công
cuộc đổi mới!

thành phố

thành phố của những chiếc xe ô tô

Toyota – thành phố của những chiếc xe ô tô. Toyota tự hào là một trong những nhà sản xuất lớn
nhất thế giới trong ngành công nghiệp ô tô. Đến
với Toyota, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm công
nghệ tiên tiến vượt xa bất kỳ thành phố nào khác
ở Nhật Bản. Ở đây có các xe buýt pin nhiên liệu
chạy trên đường công cộng, và dịch vụ chia sẻ
chuyến đi cho xe điện siêu nhỏ gọn. Bạn nhất định
phải đến đây và tận mắt chứng kiến tương lai của
công nghệ nhé!

Toyota có rất nhiều điều
bất ngờ và hoạt động
khám phá! Công nghệ
tiên tiến ở khắp mọi nơi!

Toyota

Cư dân Toyota tiêu biểu
Hướng dẫn viên bảo tàng
Toyota Kaikan
Chúng tôi mang đến các tour tham quan
Bảo tàng Toyota Kaikan. Hướng dẫn viên
thân thiện của chúng tôi sẽ đưa bạn đi
tham quan quanh bảo tàng.

ử
s
lịch

Công trình tái hiện nơi ở trước
đây của Toyoda Kiichiro trong
khuôn viên. Ngoại thất theo
phong cách phương Tây của
ngôi nhà thuộc hàng “đi trước
thời đại” vào thời đó.
Nhà máy ảo cho thấy quá trình
sản xuất xe với những hình
ảnh ly kỳ. Bạn sẽ cảm thấy
như đang ở trong một nhà máy
thực sự!

Hội trường kỷ niệm
Toyota Kuragaike

Toyota

Bảo tàng Toyota Kaikan trưng bày công nghệ
ô tô và quan điểm sản xuất của Toyota Motor.
Bạn có thể tìm hiểu về các công nghệ mới
nhất và những chiếc xe sắp được tung ra thị
trường được thiết kế bởi Toyota Motor, bao
gồm cả xe hybrid tiên tiến và xe sử dụng pin
nhiên liệu chạy bằng khí hydro.

9:30-17:00
Thứ hai (Đóng cửa vào thứ ba
Từ
nếu thứ hai là ngày lễ), Ngày lễ dịp năm mới
ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa, đi xe buýt
Meitetsu đến Kuragaike Koen-mae và đi bộ ~3 phút.
250 Minami, Ikeda-cho, Toyota City ☎ 0565-888811 MAP C-4

9:30-17:00
Chủ nhật, Ngày lễ dịp năm mới,
Từ ga Toyotashi trên tuyến
Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ hè
Meitetsu Mikawa, đi xe buýt Meitetsu đến Toyota Honsha-mae và đi bộ ~5 phút.
1 Toyota-cho, Toyota City
☎ 0565-29-3355 (Inquiries about visits: 0565-29-3345)
MAP B-4
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HƯỚNG ĐẾN
TƯƠNG LAI

Cho ra đời mẫu xe
Toyoda Model AA
Sedan.

Thành lập
Toyota Motor Co., Ltd.

Nhà máy Koromo
(nay là Nhà máy Honsha)
bắt đầu hoạt động.

Cho ra đời mẫu xe
Toyopet Crown.

Toyota Motor bước
vào lĩnh vực kinh
doanh nhà ở.

Cho ra đời mẫu xe
Hybrid mang tên
Prius.

Đại lý Lexus được mở trên
khắp Nhật Bản.

Chiếc Prius thứ 1 triệu
được bán ra.

Cho ra đời mẫu xe pin
nhiên liệu MIRAI.

Các công nghệ mới đang chờ
đợi trong tương lai...

Thành lập Phòng Xe ô tô
của Toyoda Automatic Loom
Works, Ltd.

Làm thế nào mà Toyota
trở thành thành phố của
những chiếc xe ô tô?

Thành phố Toyota ngày nay đã từng là một
thị trấn mang tên Koromo. Thị trấn Koromo đã
chứng kiến quá trình phát triển kinh tế cực thịnh
vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ngành
nghề phát triển mạnh mẽ ở nơi đây là buôn bán
kén tơ tằm. Tuy nhiên, vào những năm 1930, thế
giới rơi vào khủng hoảng kinh tế, và ngành nuôi
tằm dệt vải cũng không ngoại lệ. Chính trong
giai đoạn này, Toyota Motor Co., Ltd. đã xây
dựng một nhà máy ô tô ở Koromo, giúp tạo
ra nhiều việc làm. Sau đó, đã có bảy nhà
máy được thành lập tại Koromo và nhiều
nhà máy sản xuất linh kiện được
xây dựng ở khu vực xung quanh.
Với sự phát triển xoay quanh
ngành công nghiệp ô tô, Koromo đã đổi tên thành thành
phố Toyota vào năm
1959.
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Ngày/Thời gian

Giờ mở cửa

Ngày đóng cửa

Toyota

Winglet di chuyển khi bạn
dịch chuyển trọng tâm của
mình. Hoạt động lái thử chỉ
có sẵn tại một số địa điểm ở
Nhật Bản. Bạn hãy đến đây
và trải nghiệm nhé!

Toyota Ecoful Town

Ecoful Town là một cơ sở học tập thực hành, nơi bạn có
thể thấy các công nghệ tiên tiến đang được phát triển
tại các công ty và trường đại học. Tại đây, bạn có thể
xem robot hình người thực hiện các động tác chống đẩy
và gập bụng giống như con người, có thể trải nghiệm
robot di chuyển cá nhân Winglet, và lái thử phương tiện
di chuyển siêu nhỏ gọn.

4/1

Bảo tàng Toyota Kaikan

Hội trường này được xây dựng vào năm
1974 để kỷ niệm việc hoàn thành chiếc
xe thứ 10 triệu của Toyota Motor. Một số
chiếc xe hiếm được trưng bày trong hội
trường, bao gồm cả mẫu xe Toyota Model AA và Toyopet Crown Model RS, chiếc
xe đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại
Nhật Bản.

Toyota

9:00-17:00
Thứ hai (Mở cửa vào ngày lễ), từ ngày 28/12 đến ngày
Khoảng 10 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa.
3-11 Motoshiro-cho, Toyota City ☎ 0565-77-5669 MAP G-4

Phương tiện

Địa chỉ

Phí nhập học

Số điện thoại

Tham gia tour tham quan nhà máy với vô vàn những điều hấp dẫn!

Email

Tour tham quan
Nhà máy Toyota Motor

Toyota

Nhà máy Koromo của Công ty Kewpie

Ghé thăm các nhà máy lắp ráp Motomachi,
Takaoka hoặc Tsutsumi, tất cả đều ở thành
phố Toyota. Tại các nhà máy, bạn có thể
xem cách động cơ và lốp xe được gắn vào
khung xe sơn sẵn, xem quá trình kiểm tra
chất lượng nghiêm ngặt cho xe trong khâu
kiểm tra cuối cùng, và xem cách sản phẩm
hoàn chỉnh được vận chuyển như thế nào.

Bạn hãy đến tham quan nhà máy để biết
được sốt mayonnaise và sốt trộn salad
được làm ra như thế nào. Điểm nổi bật
của tour tham quan nhà máy này là máy
đập trứng tự động có khả năng đập 600
quả trứng mỗi phút và tách riêng lòng đỏ,
lòng trắng, vỏ trứng – tốc độ và độ chính
xác của cỗ máy này sẽ làm bạn kinh ngạc.
Người tham gia cũng sẽ nhận được một túi
quà gồm sốt mayonnaise và sốt trộn salad
làm quà lưu niệm!

Đăng ký trực tuyến tour tham quan.
Thứ bảy, Chủ nhật, Ngày lễ dịp năm mới, Tuần lễ
vàng, kỳ nghỉ hè ￥ Miễn phí ☎ 0565-29-3355
Du khách không thể chọn nhà máy để tham quan.
Thuyết minh bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Đăng ký tour tham quan trực tuyến hoặc qua điện thoại.
Các tour bắt đầu vào lúc 10:00 và 13:30
Thứ bảy, Chủ nhật, và những ngày nhà máy đóng
2-1 Nichinan-cho, Toyota City
cửa ￥ Miễn phí
☎ 0565-34-0221 MAP G-4
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Bạn có thể câu cá
hồi trout, BBQ, và
thoải mái thưởng
thức nấm hương
shiitake.

Shimo
yama

Thỏa sức vui chơi trong không gian
thiên nhiên xa rời thành phố.

Các hoạt động ngoài trời
Được bao quanh bởi rừng rậm và cây cối, Toyota là nơi hoàn hảo
để khám phá thiên nhiên! Câu cá, cắm trại, nướng thịt, chạy bộ
địa hình, SUP (chèo ván đứng), hay bất cứ môn nào bạn thích.
Đừng chỉ đứng im ngắm nhìn phong cảnh – hãy tham gia các
hoạt động và khám phá con người mới trong bạn.

Toyota

ORBIT

Hoạt động an
toàn và thú vị
cho trẻ em!

Cư dân Toyota tiêu biểu

ORBIT tổ chức các bài học SUP cho người mới
bắt đầu tại sông Yahagi ở Công viên Suigen,
Toyota. Bất kể trình độ kỹ năng của bạn ở mức
nào, giáo viên hướng dẫn cũng sẽ dạy bạn cách
đi bộ trên mặt nước, từ Công viên Suigen đến
Cầu Kyucho.

Chủ của cửa hàng ORBIT
Vợ chồng anh chị Kagiya
Hai anh chị bắt đầu lướt sóng
từ những ngày còn đi học, và
bây giờ họ điều hành một cửa
hàng lướt sóng ở Toyota. Khi
không ở bãi biển, họ sẽ tận
hưởng những chuyến hành
trình với SUP trên sông Yahagi.

Thứ hai, Thứ tư, Thứ năm, Thứ bảy và Chủ
nhật 9:00-14:00 (Cần đặt chỗ trước)
Thông tin cửa hàng

12:00-20:30 (Thứ bảy và Chủ nhật mở cửa vào lúc 13:00)
Thứ ba
Khoảng 3 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên
tuyến Meitetsu MikawSakahira Building 103, 6-3-4 Nishimachi, Toyota-shi ☎ 0565-32-0575 MAP G-4

Đi bộ leo núi, thám hiểm hang động, và nhiều hoạt động thú vị hơn nữa!
Matsu
daira

Hẻm núi Otaki

Vui chơi thỏa
thích tại Hẻm
núi Otaki!

Với những dòng suối trong vắt tuôn chảy giữa những
tảng đá khổng lồ, và khung cảnh đầy màu sắc thay đổi theo mùa,
Hẻm núi Otaki được xem là hẻm núi đẹp nhất ở miền trung Nhật
Bản. Đây là một địa điểm tuyệt đẹp để đi bộ đường dài, tổ chức tiệc
nướng, và vô số các hoạt động vui chơi thú vị khác.

Leo thác vượt hang tối
Đây là một điểm thu hút mới trong số các hoạt
động ngoài trời, có kết hợp leo thác và khám phá
hang động. Với hoạt động bò trườn qua màn nước
tuôn đổ trong bóng tối bao phủ, bạn sẽ bước vào
một cuộc phiêu lưu đầy phấn khích!
Tháng 5 - Tháng 10 (Cần đặt chỗ trước)
Mở cửa hàng ngày
☎ 0581-58-2400 (TRIPPER) MAP C-4
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Quanh năm
Mở cửa hàng ngày. Khu vực BBQ (cần đặt chỗ trước) chỉ
mở cửa vào Thứ bảy, Chủ nhật, và các ngày lễ, trong khoảng thời gian từ 1/4
~10 phút từ Toyota-Matsudaira I.C.
đến 30/11 và trong kỳ nghỉ mùa hè.
Otaki-cho, Toyota City ☎ 0565-77trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
8089 (Matsudaira Tourism Association) MAP C-4

Hấp dẫn! Hồi hộp!
Lôi cuốn! Bạn sẽ bị
hoạt động này thu
hút đấy!

Shimo
yama

Đường mòn 26ism Asagiri

Kiểm tra kỹ năng đạp xe của bạn trên những con đường mòn trên
núi tại Làng cắm trại Mikawakougen. Cảm nhận sự phấn khích khi
chạy xe xuống những con đường dốc! Ở đây cũng có tổ chức các
khóa học cho người mới bắt đầu và trung cấp.
Ngày 1/3 - Ngày 15/12
9:00-16:15 (Không nhận khách sau 15:30)
Thứ năm (Mở cửa hàng ngày vào tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, và
~30 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage Green Road
tháng 11)
2 Hannoki, Higashiobayashi-cho, Toyota-shi
☎ 0565-90-3530 MAP E-4

Những con
đường đất trên
đồi núi cũng rất
thích hợp cho
người mới bắt
đầu!

Trung tâm du lịch
Noharagawa

Asahi
Khu vực câu cá
này có 38 vị trí bắt
cá giữa lòng thiên
nhiên, dọc theo
hẻm núi thuộc
Sông Nohara. Chọn
một vị trí bắt cá
trên dòng sông có
độ rộng và độ sâu
mà bạn thích. Hãy
đến đây bắt vài con
cá hồi cầu vồng và
tổ chức tiệc thịt
nướng nhé!

Mùa cá hồi: Chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng 4 - Ngày 27/12
8:30-17:00
Mở cửa hàng ngày trong mùa cá hồi. (Có thể đóng
~35 phút từ Toyota-Matsudaira I.C. trên đường cao
cửa tạm thời.)
14-1 Ishibashi, Nohara-cho, Toyota-shi .
tốc Tokai Kanjo.
☎ 0565-90-3414 (Chỉ vào ban ngày) MAP E-4

Toyota
Núi, sông, và xe ô tô hãy tận hưởng các hoạt
động ngoài trời đầy lý
thú chỉ có ở Toyota!

Đưa các bé đi bắt cá!

Đường đua Ishino

Nhà hàng này cũng có một địa điểm cắm trại ban ngày và một
hồ nuôi cá hồi cầu vồng cho du khách câu. Sau khi vui chơi
trên sông, bạn hãy thưởng thức bữa ăn với chỗ ngồi ven sông.
Bạn có thể thử món Cà ri đập nước Yahagi nổi tiếng nữa đấy!
10:00-17:00 (Giờ chót nhận gọi món: 11:00-15:00)
Thứ hai
(Thứ ba nếu thứ hai là ngày lễ). Trong mùa đông (tháng 12 - tháng 3),
~45 phút từ Shidare I.C. trên đường Sanage Green Road.
~171 Shizutaki, Tazuhara-cho, Toyota-shi ☎ 0565-68-3197 MAP F-2

Shimo
yama

Nhà nghỉ Koshikake Sanso

Tiếng suối chảy róc
rách và bài ca từ
những cánh ve râm
ran sẽ làm dịu tâm
hồn bạn.

Bạn sẽ được bắt cá hồi trong dòng sông nông được bao quanh
bởi những ngọn núi, sau đó nấu và thưởng thức cá bắt được
ngay tại chỗ. Nhà nghỉ trên núi này là một ngôi nhà truyền
thống 140 năm tuổi đã được cải tạo lại và phục vụ cho khách
ở qua đêm.
Bắt cá hồi: Quanh năm
10:00-16:00
Thứ tư
~50 phút
17-10
từ Toyota-Matsudaira I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
Koshikake, Habu-cho, Toyota-shi ☎ 0565-90-3474 MAP F-5

Cho xe đạp của bạn vào túi
đựng xe đạp, và bạn có thể
mang xe lên xe buýt Oiden!

Sự phấn khích cho cả
gia đình! Chơi hết
mình đi nào!

Chuyến đi đạp xe thư giãn

Đạp xe vòng quanh Toyota!

Đường đua này sẽ mang đến cho bạn trải
nghiệm đua xe go-kart đích thực. Bạn không
có đồ bảo hộ riêng sao? Không vấn đề gì! Tại
đây, bạn có thể thuê mũ bảo hiểm, găng tay
và bất kỳ dụng cụ nào khác mà bạn cần. Hãy
đến đây và trải nghiệm vượt qua vòng đua
như một tay đua xe thực sự nhé!

Chuyên mục đạp
xe quanh Toyota
của chúng tôi.
Hãy xem thử nhé!

9:00-22:00
Mở cửa hàng ngày
~5 minutes from Toyota-Kanpachi I.C. on
the Tokai-Kanjo Expressway.~5 minutes from
Chikaraishi I.C. on the Sanage Green Road.
264 Dobashi, Ishino-cho, Toyota-shi
☎ 0565-42-1718 MAP C-3

Hãy tham gia vào một chuyến đi đạp xe thư giãn, nhàn
nhã. Toyota có nhiều địa điểm hoàn hảo để du khách đến
tham quan bằng xe đạp! Bạn thậm chí có thể mang xe
đạp lên xe buýt để đi lên đồi.

Một năm hai lần, vào mùa xuân và mùa thu

Shimo
yama

Nhà hàng đồng quê Keiryuusou

Du ngoạn trên Cao nguyên Toyota Mikawa
Toyota

Sự kiện này mang đến cho bạn chuyến du ngoạn
trọn gói và tiết kiệm, bao gồm chỗ ở, bữa ăn, và các
hoạt động ngoài trời như bay trên khinh khí cầu, chèo
thuyền kayak, chèo SUP, đi xe đạp leo núi, v.v...! Hãy đến
để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tráng lệ của
Cao nguyên Mikawa.

Khu vui chơi mạo hiểm Sanage

Trải nghiệm lái xe địa hình với một trong
những chiếc SUV và MUV mới nhất của
Toyota Motor! Bạn có thể tự lái xe, hoặc
để nhân viên của chúng tôi cầm lái. Cơ
sở cũng có các khu vực để nướng thịt và
cắm trại ban ngày.

Khắp khu vực Shimoyama, thành phố Toyota. Điểm để lên
khinh khí cầu: Habu-cho, Toyota-shi (Địa điểm khai thác trước
hồ Mikawa, Nhà nghỉ Yamabiko). ☎ 0565-90-2530 (Hiệp hội
du lịch Karen-no-Sato Shimoyama) MAP F-5

Khung cảnh nhìn
từ trên cao thật
tuyệt vời!

9: 00-18: 00 (Nhận khách: 10:00-16:00)
Thứ năm (Mở vào các ngày lễ rơi vào thứ
Khoảng 15 phút đi bộ từ ga Kami
năm)
Toyota trên tuyến Meitetsu Toyota.
16-1 Mukaiyama, Ibo-cho, Toyota-shi
☎ 0565-46-5551 MAP B-3

Bạn sẽ tìm thấy
mọi thiết bị, dụng
cụ dùng cho cắm
trại mà bạn cần!

Toyota

Cửa hàng SWEN Toyota

SWEN là cửa hàng thiết bị ngoài trời lớn nhất khu
vực Mikawa. Ở đây có tất cả những gì bạn cần, từ
trang phục thể thao sành điệu đến trang bị cho dân
nhà nghề.
Weekdays 10:30-20:00 (10:00-20:00
on Sat., Sun., and holidays)
Thứ tư
4-5-1 Maeyama-cho, Toyota-shi
☎ 0565-25-2252 MAP B-4
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Matsudaira-Go
Enchi

Tọa lạc ở giữa đền Matsudaira Toshogu và chùa Kogetsuin
là Matsudaira-Go Enchi, một công viên lịch sử có thiên
nhiên trù phú. Với vẻ đẹp tự nhiên phong phú và một số di
tích lịch sử liên quan đến gia tộc Matsudaira - gia tộc cai
trị hùng mạnh ngày xưa, khu vực này có cảnh quan như
thể vẫn còn là Nhật Bản thời trung cổ. Trong ảnh là một
trần nhà được trang trí với 108 bức tranh sơn mài, loại
tranh mà bạn có thể thấy bên trong đền Matsudaira
Toshogu.

~15 phút từ Toyota Matsudaira I.C. trên đường cao tốc
Tokai Kanjo.
Matsudaira-cho, Toyota-shi
☎ 0565-77-8089 (Hiệp hội du lịch Matsudaira) MAP D-4

Bạn hãy nhìn vào những
chi tiết trên cổng!
Sảnh chính của ngôi chùa
này có thể
đã được xây dựng bởi
cùng những người thợ mộc
tài hoa đã
xây dựng đền Nikko Tosh
ogu.

Đền Matsudaira Toshogu

Giếng Ubuyu-no-Ido

02
01
Lăng mộ

Chùa Kogetsuin

03

Hội trường
Matsudaira-Go
Cổng không mái

P

Tượng đài
kỉ niệm
Chikauji

Hồ Tenka
Giếng Misome

04
P

Bản đồ dạo quanh
Matsudaira-Go
01 Đền Matsudaira Toshogu

Đền thờ này là nơi thờ phụng Tokugawa Ieyasu và
Matsudaira Chikauji, người dựng nên gia tộc Matsudaira. Đừng bỏ lỡ 108 bức tranh họa lại hệ thực vật
địa phương được trang trí trên trần nhà!

Ông Suzuki, thành viên của
Ủy ban Matsudaira-Go Furusato Zukuri

Ủy ban Matsudaira-Go Furusato Zukuri được
thành lập vào năm 1995, sau khi Matsudaira-Go
Enchi được hoàn thành. Chúng tôi quản lý khu
vực và cung cấp các tour tham quan có hướng
dẫn đến những nơi mà du khách có thể tìm hiểu
về lịch sử hấp dẫn của gia tộc Matsudaira.
Matsudaira-Go là một “địa điểm tập trung năng lượng” nổi tiếng.
Bên cạnh các di tích lịch sử, khu vực này còn có nhiều địa điểm
nổi bật khác. Đầm lầy Tonbo Numa - nơi có những con chuồn
chuồn ngô đỏ sinh sống. Giếng Misome-no-Ido là nơi
mà Matsudaira Chikauji và vợ của ông, bà Mizuhime,
yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, ở
đây còn có một vườn hoa diên vĩ!

12

Bạn có thể nhận
những ấn này ở Đền
Matsudaira Toshogu
và Chùa Kogetsuin!

02

Cửa hàng bánh kẹo
này
đã mở cửa kinh
doanh
từ năm 1916!

Cửa hàng sách & Café Manrin kiêm Phòng triển lãm
KURA NO NAKA

Cửa hàng sách Manrin

10:00-18:00
Đôi khi đóng cửa
đột xuất vào thứ tư và thứ năm.
2 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota-shi
☎ 0565-62-0010

Okashitsukasa Fuugai

Nichigetsu-Monaka

03 Sohonpo Kawamuraya

03

Sông Asuke

06

Khu phố cổ của Asuke
24/24
Nishimachi, Shinmachi, Honmachi, Tamachi, và các khu vực khác của
Asuke-cho, Toyota-shi ☎ 0565-62-1272
(Hiệp hội du lịch Asuke - thành phố Toyota)

05

Thành Asuke
9:00-16:30 (Không nhận khách
Thứ năm (Mở cửa
sau 16:00)
vào thứ năm trong Tuần lễ vàng và
trong tháng 11), từ ngày 25/12 đến
39-2 Suzawa, Asukengày 5/1
cho, Toyota-shi ☎ 0565-62-0770

04

01 02

Hãy đ
ến viế
ng thă
vị thầ
m
n của
đôi ch
để có
ân
một đ
ô
chân
i
khỏe
mạnh
nhé!

Nichigetsu-Monaka Sohonpo Kawamuraya

Bảo tàng Asuke
thành phố Toyota

Cư dân Toyota tiêu biểu

Thu thập ấn goshuin!

05

▲
Núi Iimori
Hẻm núi Korankei

Thành Asuke

420
Đền thờ Asuke Hachimangu Shrine

N

o
ng c
hữ

ma ở thị trấn Asuke
Búp bê Hina của Chu
đầu tháng 3)
đến
2
ng
thá
đầu
(Từ

Bà Fukami Tomiko, chủ sở hữu của
Cửa hàng sách Manrin và Phòng
trưng bày KURA NO NAKAlery

0

n phố

cổ cũng hòa vào bầu không

Tokuhon Manju Honpo
8:00-19:00
Thứ năm
6-5 Hirohata, Nakagaito-cho, Toyota-shi
☎ 0565-58-0353 MAP C-4

khí l

ễh
ội!

Chủ sở hữu của Cửa hàng sách Manrin ở
Asuke - cửa hàng nổi tiếng với bầu không khí
độc đáo và những đầu sách được tuyển chọn.

Asuke đã từng là một thị trấn dừng chân phát triển vô cùng hưng
thịnh trên tuyến đường giao dịch Ida Kaido, và giờ đây, bạn vẫn
có thể tìm đến một số cửa hàng đã có thời xưa trên đường phố
của Asuke. Việc đi dạo trên những con hẻm uốn lượn len
lỏi giữa những công trình kiến trúc độc đáo của
thị trấn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Cả thị trấn đều thắp sáng đèn
để cùng vui với các sự kiện
như Búp bê Hina của Chuma ở
thị trấn Asuke và Lễ hội đèn
lồng Tankororin

Asuke

Trải dọc theo khoảng 2 km của đường phố Asuke là
những ngôi nhà từ thời Edo với tường được trát vữa để
ngăn ngừa hỏa hoạn. Vào tháng 6 năm 2011, khu phố
là địa điểm đầu tiên ở tỉnh Aichi trở thành Khu vực bảo
tồn quan trọng được chỉ định trên toàn quốc cho nhóm
các tòa nhà truyền thống.

Bức tường Muromachi
Bức tường Muromachi và những cánh cổng không mái
kabukimon dọc theo con đường dẫn xuống Chùa Kogetsuin mang đến bầu không khí đậm tính lịch sử cho nơi đây.

05 Bức tượng Matsudaira Chikauji

200m

Lễ hội đèn lồng
Tankororin
(Từ đầu tháng 8
đến giữa tháng 8)

Vào cuối thế kỷ 14, Chikauji đã quyên tặng một số tòa
nhà cho Chùa Kogetsuin, và cả bức tượng Phật A Di
Đà, vị Phật được thờ phụng chính tại đây. Cổng chính
và chính điện của chùa được xây dựng bởi Iemitsu
(cháu nội của Ieyasu) vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

04

n
h, bạ
thàn ấy
rên
h
Từ t ể nhìn t
h
toàn
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quan
cảnh trấn.
thị

Nhận ấn go
shuin phiên
bản
giới hạn tại
Lễ hội Kora
nkei
Momiji vào
tháng 11 và
Lễ hội
Bàn chân và
o tháng 3!

03 Chùa Kogetsuin
Tokuhon
Manju là
món
quà lưu ni
ệm khôn
g
thể bỏ qu
a!

Núi Mayumi
▲

420

Đền thờ Asuke Hachimangu

Những địa điểm lịch
sử này có khung cảnh đẹp
quanh năm. Hãy đến khám
phá thị trấn và chiêm
ngưỡng những cảnh
quan làm lay động
tâm hồn bạn!

33

366

153

8:30-19:00
Thứ ba.
22 Tamachi, Asuke-cho, Toyota -shi
☎ 0565-62-0014

04

Khu phố cổ của Asuke

Nước từ giếng này từng được sử dụng để tắm cho các em
bé sơ sinh của gia tộc Matsudaira, bao gồm cả Tokugawa
Ieyasu. Người dân ở đây tin rằng nguồn nước này mang
đến sự trường thọ và mẹ tròn con vuông, và ngay cả du
khách cũng có thể nhận ơn phước từ nước giếng này.

Bức tường Muromachi

Cư dân Toyota
tiêu biểu

10:00-19:00
Thứ ba.
7-1 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota-shi
☎ 0565-62-0356

24/24 (Văn phòng đền thờ mở cửa
Mở cửa hàng ngày
lúc 10:00-15:00)
12 Miyanoato, Asuke-cho, Toyota-shi
☎ 0565-62-0516

02 Giếng Ubuyu-no-Ido
Bức tượng Matsudaira Chikaujiji
Đây là nơi mà Chikauji và
vợ của ông, bà Mizuhime,
đã đem lòng yêu nhau.
Nơi này sẽ mang đến cho
bạn may mắn trong tình
yêu đấy!

01 Okashitsukasa Fuugai

06
Toyota có hai khu
vực lịch sử lớn:
Matsudaira-Go – nơi
sinh ra gia tộc
Matsudaira, tổ tiên
của gia tộc
Tokugawa – và Cảnh
quan thị trấn Asuke,
nơi mà ngày nay vẫn
rất giống với khung
cảnh vào thời Edo.
Hãy thử đi dạo quanh
Matsudaira-Go thanh
nhã hay thị trấn
Asuke vượt thời
gian– cả hai địa
điểm này đều chứa
đầy những điều hấp
dẫn mà bạn chắc hẳn
sẽ không thể bỏ qua!

Những chiếc bá
nh kẹo có hình
dạng như đèn lồn
g giấy sẽ là
món quà lưu niệ
m tuyệt vời!

D-3

Khu phố cổ đậm
nét lịch sử
này là nơi lý tưở
ng để chụp
những bức ảnh tuy
ệt vời!

Khu vực bảo tồn quan trọng cho nhóm các tòa nhà truyền thống

Quán trà
Tenka Chaya

50m

Tất cả đều nằm trong MAP

Cửa hàng sách kết
hợp
với quán cà phê
và không
gian triển lãm!

Khu phố Asuke

05

0

Bản đồ khám phá
cảnh quan thị trấn Asuke

Sông Tomoe

Matsudaira-Go Enchi
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Lịch sử và
truyền thống

Matsu
daira

Khu phố cổ của Asuke

Được dựng ở lối vào khu vực đậm nét lịch sử này là bảy
cặp cột đá và một bức tượng bằng đồng tạc hình Chikauji, người sáng lập ra tộc Matsudaira. Bức tượng này khắc
họa lại vóc dáng mạnh mẽ và vững chãi của Chikauji.

© Hideyoshi Ido

~15 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage Green Road.
~20 phút từ Toyota-Kanpachi I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
Nishimachi, Shinmachi, Honmachi, Tamachi, và các khu vực khác của Asuke-cho,
thành phố Toyota
☎ 0565-62-1272 (Hiệp hội du lịch Asuke - thành phố Toyota) MAP D-3
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Nghề thủ công truyền thống vẫn còn tồn tại và phát
triển ở Toyota. Bạn hãy đến các cơ sở thủ công để tạo
ra những sản phẩm thủ công cũng như những kỷ niệm
tuyệt vời nhé!

ở
t
ậ
u
hệ th

Ng
Hãy thử làm những gì
bạn chưa từng thử trước
đây! Việc làm nên vật
dụng bằng chính tay
mình sẽ mở ra một thế
giới hoàn toàn mới đấy!

Sanshu Shishi Mori Shachu

10:00-16:00
Thứ hai - Thứ năm
~20 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage Green Road.
20 Sugeta, Shinmori-cho, Toyota City
☎ 090-4250-8144 MAP E-2

Ông Takeo, chủ sở hữu của
Sanshu Shishi Mori Shachu
Ông Takeo thực hiện kiểm soát động vật
hoang dã và tìm cách sử dụng hiệu quả
tài nguyên thiên nhiên. Ông điều hành
một xưởng sản xuất tận dụng những gì
mà vùng núi hoang dã mang lại.

Tại đây, bạn sẽ được xem đầu bếp tạo nên điều kỳ diệu đằng
sau quầy bếp và được tìm hiểu về các mẹo nấu món Pháp. Và
sau khi xem đầu bếp trổ tài, mọi người đều sẽ được nếm thử
món ăn. Bạn cũng sẽ có được một công thức mà bạn dễ dàng
thực hiện tại nhà! Mỗi tháng tại đây đều có tổ chức các hoạt
động khác nhau như vẽ tranh nghệ thuật bằng phấn, v.v...!

Chụp ảnh với tác phẩm đã
hoàn thành của bạn ở góc
Instagram của chúng tôi!

Chủ nhật đầu tiên của tháng (Xem trang web để biết thêm chi tiết)
11:00-14:00
11:00-14:00 Khoảng 5 phút đi xe buýt từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa.
1-10-12 Higashiyama-cho,
Toyota City ☎ 0565-80-3377 MAP C-4

Bảo tàng mỹ thuật giấy Washi no Furusato ở Obara thành phố Toyota

Obara

Toyota

Shimo
yama

Toyota

Karen-no-Yakata

Bảo tàng Nghệ thuật
Thành phố Toyota
Bảo tàng này là nơi quy tụ 3.500 tác phẩm
điêu khắc và tranh vẽ, tập trung vào nghệ thuật
phương Tây từ thời sơ kỳ cận đại đến hiện
tại, và nghệ thuật Nhật Bản từ thời Meiji
trở về sau. Nơi này mang đến sự thư
giãn cũng như làm phong phú
thêm cuộc sống tinh thần của
cư dân thành phố Toyota.

10:00-17:00 (Từ tháng 1 đến tháng 3, đóng cửa lúc 16:00)
Tue. Thứ ba
~40 phút
(Đóng cửa vào thứ tư nếu thứ ba là ngày lễ), Ngày lễ dịp năm mới
5 Oninotaira,
từ Toyota-Matsudaira I.C. trên đường cao tốc Tokai Kanjo.
Habu-cho, Toyota City ☎ 0565-90-4120 MAP E-5

Obara

Obara Kama

Mingei no Mori tại Bảo tàng Thủ công
mỹ nghệ dân gian thành phố Toyota
Toyota-Shi Mingeikan Mingei no Mori

Bạn hãy đến đây để trải nghiệm việc làm ra vật dụng bằng
tay đầy thú vị và niềm vui! Cơ
sở nghệ thuật và thủ công mỹ
nghệ này có cung cấp các bài
học và lớp hướng dẫn miễn phí.
Người tham gia có thể làm đồ
gốm, nhuộm vải, v.v... Hãy đến
và trải nghiệm nhé!
9:00-17:00
Thứ hai (Mở cửa vào ngày lễ)
~10 phút từ Shidare I.C.
86-100 Haiwa, Hiratobashi-cho, Toyota
trên đường Sanage Green Road.
City ☎ 0565-45-4039 MAP C-3

Toyota

Tạo thành sản phẩm
bằng cách xếp chồng
dây đất sét, hoặc sử
dụng khuôn. Bạn có thể
tạo ra bình hoa, tách trà
(yunomi), vật trang trí
bàn làm việc, hoặc bất
cứ điều gì theo trí tưởng
tượng của bạn.

Tham gia lớp học làm
vườn và khám phá bí
mật để lựa chọn và chăm
sóc những bông hoa của
riêng bạn. Các lớp học
khác nhau được tổ chức
hàng tháng trong một
khu vườn xinh đẹp tràn
ngập hoa theo mùa.

9:00-17:00
Thứ năm (Đóng cửa vào thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) và
~40 minutes from Chikaraishi I.C. on the Santừ ngày 29/12 đến ngày 3/1
age Green Road.
15 Harihara, Busetsumachi, Toyota City ☎ 0565-83-3838
MAP G-2

10:00-18:00 Thời gian trải nghiệm bắt đầu từ 10:00 và 14:00 (Cần đặt chỗ
Có thể đóng cửa đột xuất
Từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu
trước)
Mikawa, đi xe buýt Toyota Oiden đến Washi no Furusato và đi bộ khoảng 4 phút.
164-5 Nagishita, Eitaro-cho, Toyota City ☎ 0565-65-3200 MAP D-1

Xem thời khóa biểu tại www.kayutei.co.jp
10:00-17:00 (Cần đặt chỗ
Thứ ba (Mở cửa hàng ngày vào tháng 4, tháng 5 và tháng 11)
trước)
Khoảng 20 phút đi bộ từ ga Tsuchihashi trên tuyến Meitetsu Mikawa.
1-3-3 Obayashi-cho, Toyota City ☎ 0565-24-7600 MAP B-4

Toyota

Nhà hát Nohgakudo
thành phố Toyota

Với 3922 ống đàn, cây đàn
đại phong cầm thực thụ
này có biệt danh là “Vua
nhạc cụ”.

(Tầng 8 Toyota Sangohkan)

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập bên trong bảo tàng. Không
gian thư giãn tuyệt đẹp này là công trình của kiến trúc sư
Taniguchi Yoshio.
10:00-17:30 (Dừng nhận khách lúc 17:00
Thứ hai (mở cửa
Khoảng 15 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên tuyến
vào ngày lễ).
8-5-1 Kozaka-Honmachi, Toyota City ☎
Meitetsu Mikawa.
0565-34-6610 MAP G-4

cảnh
h khung
Chụp ản ngoài!
bên

9:00-21:00
Thứ hai (mở
cửa vào các ngày lễ) và Ngày lễ
Ngay cạnh ga
dịp năm mới
Toyotashi trên tuyến Meitetsu
Toyota SangohMikawa.
kan, 1-200 Nishimachi, Toyota
City ☎ 0565-35-8200
MAP G-4

Sân khấu tại nhà hát Noh này được xây dựng
giống với các sân khấu của thời kỳ Momoyama, là thời kỳ mà các vở kịch Noh
là một hình thức giải trí phổ biến.
Hãy đến đây để chiêm ngưỡng
mái đầu hồi khổng lồ của
sân khấu nhé!

Sân khấu lợp mái đầu hồi được dựng
hoàn toàn bằng gỗ cây bách sẽ đưa
bạn vào thế giới của nghệ thuật biểu
diễn cổ điển Nhật Bản.

Trải nghiệm sân vận động Toyota tuyệt đỉnh!

ưu lại kho
hl

Tự mình trải nghiệm sân vận
động tuyệt đẹp được thiết kế bởi
Hãy và
Kurokawa Kisho!
tham q o
uan
Tour tham quan sân vận động bên trong!
Bạn có thể vào tham quan những nơi mà bạn chẳng
mấy khi có cơ hội được nhìn thấy, chẳng hạn như
phòng thay đồ của vận động viên!

Gardening Museum Kayutei

Học cách làm gohei-mochi dẻo dai, mì udon dày
sợi, konnyaku tốt cho
sức khỏe, và thậm chí cả
pizza ngay tại xưởng này!
Hoặc, nếu bạn không đói,
hãy thử sức với các sản
phẩm thủ công và đồ gỗ
truyền thống.

Toyota

h k h ắc
ản

10:00-16:00
Thứ tư, Chủ nhật, Ngày lễ dịp năm mới (Đôi khi có thể đóng
Khoảng 10 phút đi bộ từ ga Takemura trên tuyến Meitetsu
cửa đột xuất)
47-1 Yutaka, Take-cho, Toyota City ☎ 0565-50-2194 (Chúng tôi
Mikawa.
có thể không trả lời điện thoại khi đang thao tác với thủy tinh.) MAP B-5

Xưởng Donguri

Cô Nishizaki tham gia vào nhiều
triển lãm đặc biệt và Phòng
trưng bày Takahashi Setsuro
được kết nối với bảo tàng.

Toyota

9:00-16:30 (Thời gian trải nghiệm 9:00-16:00)
Thứ hai và từ ngày 28/12
Khoảng 20 phút đi từ Sanage I.C. trên Sanage Green Road.Road.
đến ngày 1/1
216-1 Hora, Eitaro-cho, Toyota City ☎ 0565-65-2953 MAP D-1

Tại đây, bạn có thể kết
vòng hoa từ hoa khô và
potpourri hoa oải hương,
hoặc thử làm potpourri
với muối. Bạn sẽ cảm thấy
thư thái và tỉnh táo khi
đắm chìm trong hương
thơm của nơi này đấy!

Donguri Kobo

Cô Nishizaki Kii, người phụ
trách của Bảo tàng Nghệ
thuật Thành phố Toyota

Con dốc này là
địa điểm chụp
ảnh nổi tiếng!

Cần đặt chỗ trước khi tham gia các lớp hướng dẫn làm goshuincho.
(Chương trình dài: 2 tiếng. Chương trình ngắn: 40 phút.)

Hãy thử thổi thủy tinh
hoặc làm con dấu của
riêng mình bằng thủy
tinh tái chế! Tại đây,
bạn sẽ có cơ hội tạo
nên một sản phẩm
thủy tinh nguyên bản,
độc nhất vô nhị.

Inabu
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Cocoro

Cư dân Toyota
tiêu biểu

Washi Obara là một loại hình nghệ thuật từ giấy độc đáo. Bạn tạo ra
tác phẩm nghệ thuật bằng cách “tô vẽ” bức tranh với các sợi gỗ được
nhuộm trong quá trình sản xuất giấy. Nếu có dịp, hãy ghé thăm địa
điểm này và tự làm cho riêng mình một quyển sổ sưu tập ấn goshuincho nhé!

9:00-17:00 (Không nhận khách sau 16:30)
Thứ năm (Đóng cửa vào
thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) và từ ngày 25/12 đến ngày 2/1, thứ tư của
tuần thứ 3 trong tháng 12 (Đôi khi có thể đóng cửa đột xuất và mở cửa không
Từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa, đi xe buýt
theo lịch.)
36 Iimori, Asuke-cho,
Meitetsu đến Korankei và đi bộ khoảng 10 phút.
Toyota City ☎ 0565-62-1188 MAP D-3

Xưởng thủy tinh tái chế

Trung tâm mỹ thuật và thủ công mỹ nghệ
Washi Kogeikan

Sanshu Asuke Yashiki là một bảo tàng sống động về phong tục dân
gian, nơi đây tái hiện dinh thự từng thuộc quyền sở hữu của một
nông dân giàu có. Du khách sẽ được quan sát quá trình làm than,
chế biến gỗ, làm giấy, dệt vải, rèn sắt, v.v... theo cách truyền thống và
thậm chí có thể trải nghiệm thử các công việc này!

Nghệ thuật ở Toyota đang phát triển mạnh mẽ!
Bạn sẽ không thể kiềm lòng ghi lại hình ảnh của những địa điểm đầy cuốn hút này!

n

Asuke

Thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật công cộng
Toyota có rất nhiều tòa
nhà lớn, xinh đẹp để bạn
chụp ảnh và chia sẻ trên
mạng xã hội. Hãy mang
theo máy ảnh của bạn và
đến xem thử nhé!

L’éclat de rire

Bảo tàng
Sanshu Asuke Yashiki Museum
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Làm phụ kiện “nguyên bản” của riêng bạn từ đá tự nhiên, da
và sừng của lợn rừng và hươu! (Cần đặt chỗ trước.) Trong 20
hoặc 30 phút, bạn sẽ có một món trang sức tuyệt vời.

Cư dân Toyota tiêu biểu

Toyota

Asuke

Hành trì

y
a
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o
é
Kh
!
m
à
l
hay

Hàng hóa ở đây có chất lượng rất tốt, vì vậy mọi
người có thể sử dụng chúng lâu dài.

Phòng hòa nhạc
thành phố Toyota
(Tầng 10 và tầng 11 Toyota Sangohkan)
Phòng hòa nhạc được tô điểm với các
chi tiết rõ ràng, sắc nét mang bầu
không khí cổ điển – bối cảnh
tuyệt vời cho một buổi hòa
nhạc.

Toyota

Khu chợ trên
đường phố và công viên
Đây là khu chợ thủ công với vô số quầy
hàng bán thực phẩm, hàng thủ công, và
nhiều món hàng độc đáo khác. Bạn
chắc chắn sẽ không thể rời mắt
khỏi các quầy hàng cho đến
khi tìm được món đồ yêu
thích!

Thứ bảy của tuần thứ 3 trong tháng
10:00-15:00
Khoảng 7 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu
Mikawa. 1-51 Motoshiro-cho, Toyota-shi (Công viên Sakurajoshi và
tccm@athena.ocn.ne.jp (TCCM) MAP H-4
các cơ sở gần đó)

Toyota
Toyota

Sân vận động Toyota và
Cầu Toyota-Ohashi

Nishimachi Sanpo

Toyota Sutajiamu / Toyota Ohashi
Hai cấu trúc công trình hấp dẫn ở cùng một nơi! Hai công
trình này đã được ca ngợi là hai trong số những cảnh quan
đẹp nhất ở tỉnh Aichi. MAP H-4

lưu
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Với những
o
nh riêng ch
dà
ỉ
ch
niệm
gia!
am
th
i
ườ
ng

Một khu chợ kết nối cư dân và những
con đường trong thành phố. Cửa hàng,
công viên, bãi đậu xe – toàn thành
phố là đều là nơi tổ chức khu
chợ. Chủ đề của khu chợ
vào mỗi lần tổ chức đều
khác nhau.

Thứ bảy của tuần thứ 3 trong các tháng số lẻ
10:00Khoảng 3 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên tuyến
15:00
Khu vực Nishimachi của thành phố ToyMeitetsu Mikawa.
ota (Contents Nishimachi và khu vực xung quanh)
info@
nishimachi-sanpo.com (NISHIMACHI COMPANY) MAP G-4
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Bầy chim hót líu lo, đàn bò thong thả gặm cỏ...
Hãy thả mình vào vòng tay của mẹ thiên nhiên.

Khám phá cao nguyên và rừng rậm!

h
c
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l
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D
cùng các

Làng cắm trại
Mikawakougen

Shimo
yama

Trẻ em rất ham học hỏi. Hãy để
và khám phá những con sông,
Toyota! Hãy hòa mình vào thiên

Mikawa Kogen Kyanpu Mura

Asahi Kogen Genki-Mura
n có
Bạ

thể trượt x
eở

đâ
yv

mù
a đ ôn

h vậ
sin

Toyota
Inabu

Blueberry-no-Komichi

Bạn sẽ được kết nối với thiên nhiên trong khu bảo tồn thiên nhiên này. Nơi
này có những con đường mòn tự nhiên, nhà nghỉ chân, lều quan sát chim,
v.v... Tại đây, bạn có thể tham gia vô số trải nghiệm và sự kiện trong môi
trường tự nhiên, bao gồm cả đi bộ trong thiên nhiên và chế tác thủ công.

Đầu tháng 7. - Đầu tháng 9.
9:00-17:00 (Dừng nhận khách lúc 16:00).
Mở cửa hàng ngày trong mùa việt quất.
Từ Chikaraishi I.C. trên
đường Sanage Green Road, đi về hướng Đông trên Quốc lộ 153.
1-5 Miyanozengo, Noiri-cho, Toyota-shi.
☎ 0565-82-3365 MAP G-1

9:00-17:30 (Từ tháng 10 đến tháng 3, đóng cửa lúc 16:30).
Thứ hai (mở cửa vào ngày lễ) và từ ngày 28/12 đến ngày 4/1.
Từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa, đi xe buýt
Oiden đến Shizen Kansatsu no Mori.
4-1206-1 Higashiyama-cho,Toyota-shi
☎ 0565-88-1310 MAP C-4

cả các món
Hãy đến nếm thử tất
t này!
tráng miệng ngon tuyệ

B ạn

Xưởng thủ công Yamayuri

Nông trại đào, lê và dâu tây
Umekou

ểc

ho

đ

nh

sao
hật giốn
g
!

ưt

Toyota

gv

ật ăn

Vừa học vừa chơi!
Trung tâm học an toàn
giao thông thành phố Toyota
Toyota-Shi Kotsu Anzen Gakushu Senta

!

Toyota

ời

nh ấ
t khi c
hính tay

bạn

l

àm

ấy!
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Cuối tháng 6 - Đầu tháng 9 (Xem trang web để biết thông tin về thời gian mở cửa.)
Vô vàn những
9:30-17:00 (Dừng nhận khách lúc 16:00. Mở cửa lúc 9:00 vào lễ hội Obon/kỳ
trò chơi được
Đóng cửa vào những ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ mùa hè. (Trong
nghỉ mùa hè.)
mọi người yêu
kỳ nghỉ mùa hè, mở cửa hàng ngày.)
thích!
~10 phút từ Toyota-Higashi I.C. trên đường cao tốc Isewangan.
1-1 Ipponmatsu, Iwakura-cho, Toyota-shi
Bầ
ut
☎ 0565-58-3513 (Bàn tiếp tân của sân tennis)
rời
đầ
MAP C-5
y
y

Tìm hiểu điều tuyệt vời
đến từ những con đập!

Hãy thử làm xúc xích và giăm bông với các nguyên liệu ngon nhất!
Sử dụng khu vực nướng thịt để nướng những món bạn làm ra.
10:00-17:00
Thứ tư (Đóng cửa vào thứ năm nếu thứ tư là ngày lễ)
~30 phút từ Toyota-Matsudaira I.C. trên đường cao tốc Tokai Kanjo.
115-1 Kakita , Habu-cho, Toyota-shi
có hương vị tuyệ
ăn
tv
☎ 0565-91-1186 (Đường dây đặt chỗ)
ón
MAP E-5

Công viên nước Foresta Hills

Hồ bơi lớn ngoài trời được bao quanh bởi một khu vườn khổng
lồ. Đặc biệt, các hồ bơi có thác nước và khu trượt nước rất
được du khách rất yêu thích. Công viên nước nằm trong một
khách sạn nghỉ dưỡng – nơi có một hồ câu cá (chỉ mở vào
thời gian nhất định trong năm) và sân tennis, cùng nhiều cơ
sở giải trí khác.

ộn

o ình đ
m

húng!
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cũng có th

Shimo
yama Tezukuri Kobo Yamayuri

Hãy thử làm vòng hoa theo mùa hoặc potpourri muối của riêng bạn!
Khi bạn đã làm xong, hãy dành thời gian vui chơi ở khu vực bên kia
sông, nơi có một bãi cỏ rộng lớn, đường mòn đi bộ, công viên dành
cho chó miễn phí, v.v...
10:00-17:00 (Từ tháng 1 đến tháng 3, đóng cửa lúc 16:00)
Thứ ba (đóng cửa vào thứ tư nếu thứ ba là ngày lễ quốc gia) và Ngày lễ
dịp năm mới
~40 phút từ Toyota-Matsudaira I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
5 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
☎ 0565-90-4120
MAP E-5

Matsu
daira

Mùa dâu tây: Tháng 1 - Giữa tháng 5
10:00-14:00
10:00-14:00 Có thể đóng cửa đột xuất
~10 phút từ Kano I.C. trên đường Sanage Green Road.
âu
hd t
ọ
thíc
23 Maeda, Otobe-cho, Toyota-shi
rất tây ng
u
Chá
☎ 0565-41-4719 MAP B-3

Được làm 100% từ quả việt quất
địa phương thu hoạch từ Inabu

Vui chơi ngoài trời!
Trải nghiệm những điều mới mẻ!

Karen-no-Yakata

Mùa hè có nghĩa là phải vui
chơi trong hồ bơi!

Umeko Momo Nashi Ichigo En

Trang trại rộng bốn hecta này có đến gần 4.200 bụi cây việt quất với
50 giống cây khác nhau! Không giới hạn thời gian! Khách tham quan
được ăn việt quất thỏa thích! Vậy thì còn gì sánh bằng nữa? Sau khi
kết thúc hành trình tham quan, bạn có thể nghỉ ngơi ở cửa hàng đồ
ngọt bên cạnh.

ul

Thứ bảy của tuần thứ 2 trong tháng 7 - Cuối tháng 10.
10:00-19:00
Mở cửa hàng ngày trong mùa cá ayu.
~40 phút từ Toyota-Kanpachi I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
Thứ bảy của tuần thứ 2 trong tháng 7 - Cuối tháng 10 10:00-19:00
☎ 0565-68-2255
MAP E-1

Nông trại được nhận nhiều giải thưởng này là nơi trồng
dâu tây, lê, đào, v.v... với tình yêu và sự tận tâm. Hãy thử
hái dâu tây! Trong 45 phút tham gia hái dâu, bạn có thể
ăn bao nhiêu tùy thích, và nổi tiếng tại đây chính là dâu
tây Akihime ngọt ngào, gần như không có trái chua. Loại
dâu này cho trái to và vô cùng ngọt. Du khách đến đây rất
thích loại dâu này. Bạn cũng có thể mua những loại trái
cây khác như đào và lê tại cửa hàng.

Blueberry no komichi

tại chỗ, nấ

Odo Kanko Yana

Cô Sugita từng làm việc
trong một lĩnh vực hoàn toàn
khác, tại một công ty xây
dựng. Bây giờ cô ấy trồng vi
ệt quất ở Inabu. Tính cách
vui tươi và sức mạnh chính là
tài sản lớn nhất của cô.

Thu hoạch trái cây!

Đập câu cá Odo Kanko Yana

Từ ngày 1/7 đến ngày 30/9
Cửa hàng mở cửa lúc 10:00-16:00. Giờ ban đêm 18:00-21:00.
(Chỉ dành cho nhóm từ 10 người trở lên. Cần đặt chỗ trước.)
Cần đặt chỗ trước cho khu vực nướng thịt.
Mở cửa hàng ngày trong mùa cá ayu.
~60 phút từ Toyota-Kanpachi I.C. trên đường cao
Onose-cho, Toyota-shi
tốc Tokai-Kanjo.
t
Bắ
☎ 0565-83-3200 (Hiệp hội du lịch Inabu) MAP G-1

Hãy trèo lên trên bẫy quây cá lớn ở đây và bắt một vài con cá! Ở đây,
bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời hướng ra sông Yahagi.
Ngay cả các bạn nhỏ cũng có thể tìm được niềm vui từ việc bắt cá
bằng tay. Hãy đến ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp và thưởng thức
món cá ayu tươi ngon!

Cô Sugita Masako
Vườn việt quất Inabu

Ngắm nhìn các
ngôi sao tại đài
quan sát!

t sống

Khu bảo tồn thiên nhiên
thành phố Toyota
Toyota-Shi Shizen Kansatsu no Mori

Shimo
yama

Nướng với muối, chiên giòn,
ăn kèm sốt, ăn sống, nấu với
cơm... Có rất nhiều cách để
thưởng thức món cá ayu!

các bé được thỏa thích dạo chơi
những khu rừng và công viên ở
nhiên và chơi đùa thật vui nhé!

Cư dân Toyota tiêu biểu

g!

oc
ác

9:00-17:00
Thứ năm. (Đóng cửa vào thứ sáu nếu thứ năm là
ngày lễ. Mở cửa trong các kỳ nghỉ mùa xuân, mùa hè và mùa đông.) và
từ ngày 28/12 đến ngày 1/1
~45 phút từ Toyota-Kanpachi I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
68-1 Neyama, Asahiyawata-cho, Toyota-shi
☎ 0565-68-2755
MAP F-1

Hãy cùng đi
xem một số
loài
chim nhé!

có thể
Bạn cún cưnmang
g c the
ủa

Bắt cá bằng tay và vui chơi trên sông tại đập câu cá Oiden-Yana nổi
tiếng. Gần đó có những túp lều – nơi để bạn có thể ăn no nê món cá
ayu nướng, hay nấu cùng với cơm, làm thành bánh gạo gohei-mochi,
và nhiều cách chế biến thơm ngon khác.

Thiên nhiên phong phú là
một điều tuyệt vời hơn nữa
về Toyota. Hãy đưa gia đình
của bạn cùng đến đây để
thỏa thích vui chơi, ăn uống,
và thư giãn!

ào

Bạn có thể chơi đùa cùng động vật tại vườn thú nuôi, cưỡi
ngựa, đi cắm trại, làm xúc xích, thả mình vào thiên nhiên,
ngắm sao qua kính viễn vọng, cùng nhiều hoạt động thú
vị khác! Nơi này có cả khu vực nướng thịt với mọi trang
thiết bị bạn cần.

Đập câu cá Oiden Yana

tay!
iền

Asahi

24/24
Mở cửa hàng ngày
~30 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage Green Road.
2 Hannoki, Higashiobayashi-cho, Toyota-shi
☎ 0565-90-2530 (Hiệp hội du lịch Karen-no-Sato Shimoyama)
MAP E-4

Toyota

bé!

Ăn uống và vui chơi trên mặt nước!
Inabu

Asahi

Khu cắm trại này nằm trên những ngọn đồi thoai thoải của Cao nguyên Mikawa cách mực nước biển 600 mét, và ở đây có cả sân tennis, sân gôn,
v.v... Ngoài ra, ở gần còn có hồ Asagiri-Ike, một địa điểm nổi tiếng để câu
cá bằng ruồi giả.

Thiên đường ch

u với
cá ay ta!
g
n
ờ
đư
oyo
Thiên âu cá ở T
c
p
6 đậ

Cơ sở này cung cấp nhiều hoạt động thực hành thú vị cho
trẻ em để tìm hiểu về các quy tắc khi tham gia giao thông.
Tại đây, bạn sẽ có cơ hội lái xe quanh một thị trấn mô
phỏng trên các phương tiện như SL mini và go-kart, thử
các mô hình mô phỏng xe đạp và xe hơi, v.v...

Công viên Kuragaike
Kuragaike Koen

Đập Yahagi

Đây là công viên phù hợp cho gia đình với các điểm tham quan du
lịch xung quanh Hồ Kuragaike. Để thuận tiện hơn, bạn có thể gửi
xe tại trạm dừng chân Kuragaike PA trên đường cao tốc và đi bộ
xuống công viên. Với sở thú, vườn bách thảo, trang trại dành cho
khách du lịch, khu trò chơi, v.v..., nơi đây có rất nhiều điều để bạn
khám phá đấy!

Hãy đến và chiêm ngưỡng hình dáng hùng vĩ của con đập này. Bạn
có thể dạo chơi bằng xe ô tô hoặc xe máy, hay thuê một chiếc thuyền
và đi câu cá vược. Con đập này mở cửa quanh năm cho du khách
đến tham quan.

9:00-17:00 (Sở thú: 10:00-16:30)
Thứ Hai (chỉ vườn bách thảo và vườn thú nuôi)
và từ ngày 29/12 đến ngày 31/12
Từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa, đi
xe buýt Meitetsu và xuống tại Kuragaike Koen-Mae.
714-5 Hozawa, Yanami-cho, Toyota-shi
☎ 0565-80-5310 (Văn phòng quản lý Công
viên Kuragaike) MAP C-4

24/24 (Các tour du lịch có hướng dẫn được tổ chức vào
các ngày trong tuần lúc 9:30-16:00. (Cần phải đặt chỗ trước
qua mạng.)
Mở cửa hàng ngày
~35 phút từ
Shidare I.C. trên đường Sanage Green Road.
Shizurase-cho, Toyota-shi
☎ 0565-68-2321 (Văn phòng quản lý
hồ chứa và đập Yahagi) (Đóng cửa vào
Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ) MAP F-1

vui
Nếu trời mưa, bạn có thể
chơi ở khu vực trong nhà!

Asahi

Yahagi Damu

ón
hử m
Hãy t
ước!
n
p
đậ
Cà ri

9:00-17:00
Thứ hai (Mở cửa vào ngày lễ)
~5 phút từ
494-24
Toyota-Kanpachi I.C. trên đường cao tốc Tokai-Kanjo.
Koyamada, Ikeda-cho, Toyota-shi ☎ 0565-88-5055 MAP C-3

Toyota

Bảo tàng khoa học
thực hành Toyota

Ngoài ra còn có
các hoạt động
xây dựng phù
hợp với trẻ em và
các thí nghiệm
khoa thực hiện
tại chỗ.

Toyota Kagaku Taikenkan

Đây là bảo tàng khoa học thực hành với các chương trình và lớp
hướng dẫn nổi tiếng. Cung thiên văn với 265 nghìn ngôi sao, chòm
sao và các thiên hà – mỗi ngôi sao trong Dải Ngân hà đều có ở đây!
9:00-17:00
Thứ hai (mở cửa vào các ngày lễ), và ngày lễ dịp năm mới
Khoảng 7 phút đi bộ từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu Mikawa.
Bên trong Trung tâm Toyota Sangyo Bunka, 1-25 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi ☎ 0565-37-3007 MAP G-4

17

Những lễ hội
theo mùa
t o y o t a

Mùa xuân là mùa của hoa
sakura ở Toyota. Những
nhành hoa anh đào tán rũ
nở rộ khắp chốn sẽ khiến
bạn phải kinh ngạc!

Cư dân Toyota tiêu biểu
Các chàng trai tại lễ hội
Koromo

Người dân địa phương quen
thuộc với lễ hội sẽ hướng dẫn bạn
tham quan xung quanh!

Trong suốt cả năm, mọi phong cảnh ở Toyota luôn ngập tràn sắc màu.
Bên cạnh đó, còn có các lễ hội truyền thống và sự kiện lớn được tổ chức
suốt bốn mùa và mang lại sức sống cho toàn thành phố.

12

1314

Mùa xuân

Vui chơi thỏa thích
trong mùa hè này với điệu
nhảy Oiden và những màn
trình diễn pháo hoa! Hãy
cùng hòa vào điệu nhảy với
chúng tôi nào!

1 2
4 5

10
11 15

3

6

7 8
Matsu
daira

Lễ hội mùa xuân
Matsudaira

1 4

Matsudaira Haru Matsuri

Tổ chức: Thứ bảy và Chủ nhật trước ngày 17/4

MAP

D-4

Nghi thức Thần đạo này đã trải qua hơn 400 năm lịch
sử. Lễ hội bao gồm omizutori – nghi thức vẽ nước
thánh – và màn đốt pháo hoa cầm tay – một cảnh
tượng khuấy động tinh thần.

Asahi

Hoa đào tán rũ ở Kaminaka

2

Kaminaka no shidare-momo no kaika

Tổ chức: Đầu tháng 4

MAP

E-1

Trong dịp này, du khách sẽ có cơ hội đi bộ dọc theo con
đường dài một kilomet với 3.000 cây hoa đào tán rũ.

18

16

Asuke

9

Lễ hội mùa xuân Asuke

3

Asuke Haru Matsuri

Tổ chức: Chủ nhật của tuần thứ 2 trong
tháng 4 và ngày trước đó

Lễ hội hoa anh đào
tán rũ ở Chùa Daianji

D-3

6

5

Katakuri no gunsei

MAP

D-3

Những bông hoa xinh xắn này nở trên sườn Tây Bắc
của Núi Iimori ở Korankei. Loài hoa này sẽ nở rộ vào
cuối tháng 3.

Inabu

Lễ hội hoa anh đào
tán rũ ở Chùa Zuiryoji

7

Zuiryoji Shidare-Zakura Matsuri

Daianji Shidare-Zakura Matsuri
Tổ chức: Từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4

Quần thể hoa Katakuri

Tổ chức: Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.
MAP

Trong lễ hội tuyệt đẹp dành cho các cô gái này, bảy quận
ở trung tâm của khu vực Asuke sẽ mang những cỗ xe kiệu
trang trí đầy hoa ra đường và diễu hành quanh thị trấn.

Inabu

Asuke

MAP

G-1

Cây anh đào tán rũ gần 180 tuổi sẽ được chiếu sáng vào
ban đêm – một cảnh tượng đầy mê hoặc. Bạn chắc chắn
sẽ ấn tượng trước vẻ đẹp tráng lệ của cây anh đào này!

Tổ chức: Từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4.

Fujioka

Lễ hội hoa tử đằng

Tổ chức: Đầu tháng 5

MAP

G-2

MAP

Toyota

Toyota

Lễ hội hoa anh đào Suigen

9

MAP

B-4

Suigen Sakura Matsuri

Các sự kiện được tổ chức dưới những nhành hoa phấn
hồng của 450 cây anh đào đang nở rộ. Khung cảnh
khi những nhành hoa được chiếu sáng cũng vô cùng
tuyệt diệu.

Buổi trình diễn pháo hoa
tại lễ hội Toyota Oiden

10

Toyota Oiden Matsuri Hanabi Taikai

C-2

Các buổi biểu diễn võ thuật và các buổi hòa nhạc được
tổ chức tại khu chợ “Fuji no Kairo”, nơi bạn có thể tìm
mua đặc sản địa phương.

Tổ chức: Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Đừng bỏ qua Cổng Shoroumon cùng cây anh đào tán
rũ đã được hơn 370 năm tuổi của ngôi chùa này! Cây
anh đào này là một di tích tự nhiên của tỉnh Aichi.

8

Tổ chức: Chủ nhật cuối cùng của tháng 7

MAP

Vũ điệu Oiden

11

Oiden Sou-Odori

Tổ chức: Ngày trước ngày trình diễn pháo hoa.

MAP

Hội chợ chuông gió
Odo Yumekake Furin

12 13

Asuke

Odo Yumekake Furin

H-4

Được tổ chức quanh sông Yahagi với Sân vận động
Toyota làm trung tâm, đây là một trong những lễ hội
pháo hoa lớn nhất ở khu vực Tokai.

Toyota

Asahi

G-4

Ai cũng có thể tham gia lễ hội này! Nhảy theo điệu
nhạc, “Hãy đến xem và cùng nhau nhảy múa nào”!

Tổ chức: Từ giữa tháng 7 đến ngày 31/8

Tụng kinh đêm và điệu
nhảy Bon-Odori ở Ayado

14

Ayado no Yonenbutsu to Bon-Odori
MAP

E-1

Bạn hãy đến Chùa Furinji (Chùa Zofukuji), viết một
điều ước và treo lên chuông gió. Tại Cửa hàng cho thuê
quần áo Asahi Joseinokai, bạn có thể thuê yukata để
mặc trong dịp này. (Asahi Joseinokai: 0565-68-2153)

Tổ chức: Tối ngày 10/8 và 15/8

MAP

E-3

Sự kiện Obon này được tổ chức trong khuôn viên của Chùa Heishouji
– một ngôi chùa Phật giáo Soto cổ xưa – và sự kiện này cũng chính
là Tài sản văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng đã được đăng ký.

Asuke

Lễ hội mùa hè ở Asuke

15 16

Asuke Natsu Matsuri

Tổ chức: Đầu tháng 8 đến ngày 15/8.

MAP

Mùa hè

D-3

Vào mùa hè, tại Asuke sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng Tankororin,
lễ hội đèn lồng mando trên sông Asuke, lễ hội pháo hoa và
toro-nagashi – nghi lễ chính của lễ tưởng niệm Obon với đèn
lồng được thả trôi theo dòng sông.

19

Mùa thu

2
3

7

Lễ hội mùa thu rực rỡ sắc
màu được tổ chức trên
khắp Toyota! Chúng tôi sẽ
có mặt ở đó!

1

4 5

Toyota

Lễ hội Koromo

1 4 5

Koromo Matsuri

Tổ chức: Chủ nhật của tuần thứ 3 trong
tháng 10 và ngày hôm trước

MAP

H-4

Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất ở khu vực Mikawa.
Những cỗ xe kiệu hoành tráng sẽ diễu hành quanh thị
trấn và pháo hoa rực rỡ sẽ được bắn lên bầu trời.

Toyota

Lễ hội Sanage

B-2

Hãy tham gia lễ hội để xem buổi biểu diễn Bo-no-Te,
một hình thức giải trí dân gian địa phương và võ thuật
của nông dân có từ thời Muromachi.
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MAP

D-3

Đây là lễ hội tại Đền Asuke Hachimangu. Điểm nổi bật của
lễ hội chính là “bonten-nage”, một sự kiện mà người tham
gia sẽ tranh giành để nhận được những tấm thẻ bonten
may mắn trang trí trên một cỗ xe kiệu.

Obara
MAP

3

Asuke Matsuri

Tổ chức: Chủ nhật của tuần thứ 2 trong
tháng 10 và ngày hôm trước.

2

Sanage Matsuri

Tổ chức: Chủ nhật của tuần thứ 2 trong
tháng 10 và ngày hôm trước

Asuke

Lễ hội Asuke

Lễ hội văn hóa Obara

6

Obara Bunka Matsuri

Tổ chức: Cuối tháng 10.

MAP

D-1

Hãy tham gia lễ hội để xem các buổi biểu diễn giải trí
truyền thống của khu vực Obara có từ thời Edo, bao
gồm cả Obara Kabuki.

Asuke

Hãy đến chiêm ngưỡng
các cảnh đẹp ngoạn mục
với hoa giấy tung bay tại
Lễ hội Koromo! Chắc chắn
bạn sẽ rất phấn khích!

8 9
10 11

6

Lễ hội lá phong Korankei

7

Korankei Momiji Matsuri

Tổ chức: Từ ngày 1/11 đến ngày 30/11.

MAP

Lễ hội lá phong
ở Công viên Oidaira

8

Oidaira Koen Momiji Matsuri

Tổ chức: Từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 11.

MAP

Matsu
daira

G-2

Bạn có thể chiêm ngưỡng những tán lá mùa thu tuyệt
đẹp từ cầu Kaze-no-Tsuribashi. Ngoài ra, ở đây còn tổ
chức chợ phiên và nhiều sự kiện khác.

Lễ hội lá phong
ở Hẻm núi Otaki

9

Fujioka

Otaki Keikoku Momiji Matsuri

D-3

Một trong những địa điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng
cảnh sắc lá mùa thu ở Nhật Bản. Trong mùa lễ hội này,
sự kiện chiếu sáng và nhiều sự kiện khác cũng được
tổ chức.

Inabu

12

Tổ chức: Từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 11.

Yume Sai Hakken Fujioka Momiji Matsuri
MAP

C-4

Hẻm núi Otaki được cho là hẻm núi đẹp nhất ở miền
trung Nhật Bản. Hãy đến và chiêm ngưỡng cảnh sắc lá
mùa thu không ngừng thay đổi.

Inabu

Lễ hội lá phong Takadoya

10

Takadoya Shicchi Momiji Matsuri

Tổ chức: Giữa tháng 11.

Lễ hội lá mùa thu Fujioka - 11
Khám phá sắc màu trong mơ

MAP

F-2

Khám phá vùng đất ngập nước với những tán lá mùa
thu tuyệt đẹp dọc đường đến Đập Kuroda.

Tổ chức: Cuối tháng 11.

MAP

C-3

Chương trình chiếu sáng sẽ đồng loạt được tổ chức tại
bốn khu vực trong vùng. Đây là sự kiện đầy thú vị, với
các cửa hàng và chương trình sân khấu.

Obara

Lễ hội hoa anh đào bốn
mùa Obara Shikizakura

12

Obara Shikizakura Matsuri

Tổ chức: Từ ngày 1/11 đến ngày 30/11

MAP

D-1

Bạn có thể ngắm nhìn những tán lá mùa thu đỏ rực và
hoa anh đào shikizakura hồng phấn cùng một lúc. Sự
kiện được tổ chức tại bốn địa điểm.

Hẻm núi Korankei là một
trong những địa điểm
ngắm lá mùa thu nổi tiếng
nhất. Nơi này có rất nhiều
địa điểm để chụp ảnh đấy!

Sự tương
phản giữa hoa anh đào
shikizakura và lá mùa
thu ở Obara là một tác
phẩm nghệ thuật của mẹ
thiên nhiên!

Mùa thu

Toyota là nơi có Hẻm núi Korankei, một
trong những địa điểm ngắm lá mùa thu
đẹp nhất ở Nhật Bản, cũng như nhiều
địa điểm ngắm cảnh sắc mùa thu nổi
tiếng khác. Hãy đến và chiêm ngưỡng
khung cảnh thiên nhiên mùa thu đẹp
tuyệt diệu ở nơi đây.
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Mùa đông
#Bilangquen #GaNishiNakagane

#Toanha #BaotangthucongmynghedangianthanhphoToyota

1

a
t
o
Toy
#Qualuuniem #Oumiya #Fukujuen

#Toimuonketnoivoinhungnguoiyeuhoa #Kaiyutei

#Kientructruyenthong #Kirakutei

Hành trình lưu lại
khoảnh khắc khám phá

1

2 3
5 6

Matsu Lễ hội
daira Tenka-Sai

Tenka

1

Tổ chức: Chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng 2. MAP

D-4

Điểm đặc sắc của lễ hội này chính là những người đàn
ông đang trong năm hạn đóng khố tập hợp với nhau để
chúc mừng thành tựu của Matsudaira Chikauji, người
mong muốn mang lại hòa bình trên khắp vùng đất này.

Asuke

Búp bê Hina của
Chuma ở thị trấn Asuke

2

Chuma no Ohina-san in Asuke

Tổ chức: Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3.

MAP

Inabu

Yukimi Kaido Inabu

Tổ chức: Thứ bảy đầu tiên của tháng 2.

3
MAP

G-2

Đèn lồng thủ công làm bằng tuyết tự nhiên chiếu sáng
mặt đất với ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Và các cửa hàng
sẽ thi đấu với nhau để xem ai làm ra món nước dùng
ngon nhất.

Asahi

Đi xe trượt tuyết ở
Asahi Kogen Genki-Mura

4

Asahi Kogen Genki-mura Yukisori Gerende

D-3

Đi bộ giữa cảnh quan của thị trấn Asuke và ngắm nhìn
những con búp bê hina tô điểm thêm cho những ngôi
nhà và cửa hàng truyền thống.

Tổ chức: Từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 3.

Bạn có thể tìm thấy hình
ảnh về Toyota mà bạn yêu
thích trên Instagram
chính thức của chúng tôi!

#HanaMap #HoabingandobensongAizumame

Khi chúng ta bắt gặp một cái gì đó xinh đẹp, chúng
ta nhấn nút chụp ảnh. Vậy tại sao một cảnh đẹp lại
khiến chúng ta muốn chụp ảnh? Toyota luôn có
những cảnh đẹp khiến chúng ta muốn ghi lại.

#Cafedethuong #Khoanhkhactuoidep

#Lathu #DenRokusho

#Toiyeunhungcaycau #HemnuiKanpachi

#Banhngot #CakeHouseAnge

#Phongcanhdamtinhlichsu #HemManrin

#Toidicho #KhuchoDenKoromo

4
7

Không khí mùa đông
lạnh và buốt! Lễ hội
khỏa thân khiến tôi
nóng người lên hẳn.

Khung cảnh Toyota
đẹp tuyệt vời trong
màn tuyết lấp lánh
lung linh. Hãy nhớ giữ
ấm cho mình nhé.
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#Hoasen #Zuiouin

MAP

Inabu

Lễ hội búp bê Hina
theo âm lịch của Inabu

Tổ chức: Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4.

5

MAP

G-2

Lễ hội này có tổ chức triển lãm về búp bê fukuyose
hina – loại búp bê hina được tô điểm theo cách mà
bạn chưa từng thấy trước đây dựa trên một chủ đề
nhất định.

Inabu

Thác băng
Yusui Hiroba ở Inabu

6

Yusui Hiroba no Hyobaku

F-2

Ở Aichi có một con dốc duy nhất chỉ dành riêng cho xe
trượt tuyết. Có một vỉa hè di động, và một khoảnh sân
lớn để các bạn chơi với tuyết.

Tổ chức: Từ tháng 1 đến tháng 2.

Inabu

Rừng nguyên sinh
Mennoki

7

Mennoki Genseirin
MAP

G-2

Thác nước đóng băng này là điều mà bạn chỉ có thể nhìn
thấy vào mùa đông. Khi các tầng thác được chiếu sáng, nơi
này sẽ trông giống như cảnh tượng trong truyện cổ tích.

Tổ chức: Từ tháng 12 đến tháng 2.

MAP

H-2

Khu rừng dẻ gai Nhật Bản lâu năm này đã hơn
300 năm tuổi. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn
âm 5 độ, cây sẽ bị che phủ trong sương giá.
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Ẩm thực phong
phú đến từ
những ngọn núi
Cá ayu và thịt lợn Món ăn từ thịt thú rừng ở Toyota
rừng trên miền
hoang dã ở Toyota Với tính chất giàu dinh dưỡng và mềm mại, dù được
có hương vị thơm chế biến theo bất kỳ phương pháp nào thì thịt thú rừng
ngon khó cưỡng! vẫn rất thơm ngon. Thịt thú rừng thường có nhiều trong
mùa săn bắn vào mùa thu. Hươu và lợn rừng ở Toyota
ăn trái cây và các loại hạt ở vùng núi, vì vậy, thịt của
chúng ngọt và thơm mềm. Thịt thú rừng cũng được làm
thành xúc xích và món croquette.

ì
g
n
Ă
Trên hệ thống Sông Yahagi có khá nhiều đập câu
cá “tự bắt” cho du khách đến bắt cá. Tại những
đập câu cá dành cho du khách này, bạn sẽ bắt
cá ayu bằng tay không và nướng chúng ngay tại
chỗ. Những con cá sông bơi qua ghềnh sông có
thịt nhiều nạc và rất thơm ngon. Hãy thử món
cá nướng, chiên giòn, ăn sống, và theo những
cách chế biến ngon lành khác mà bạn chỉ có thể
thưởng thức khi vừa bắt chúng ra khỏi dòng sông.

CEO của Korankei Ichinotani
Ông Hagiyama Shunichi
Ông Hagiyama là người điều
hành Ichinotani, một nhà hàng
Nhật Bản nằm ngay bên cạnh
sông Tomoe và Vườn quốc gia
được chỉ định Aichi Kogen.

Quá trình làm trà đầy tâm
huyết ở thành phố Toyota

Kokaen

9:00-20:00
Thứ tư.
Khoảng 13 phút đi bộ từ ga
Wakabayashi trên tuyến Meitetsu
Mikawa.
67 Yashikibata, Yoshiwara-cho, Toyota-shi
☎ 0565-52-3810 MAP A-5

Mặc dù có thể không nổi tiếng thế giới, nhưng Toyota là một trong những khu
vực sản xuất trà lớn ở tỉnh Aichi, và là nơi sản xuất ba loại lá trà dùng làm matcha – lá trà sencha, lá trà kabusecha, và lá trà tencha. Toyota là nơi sản xuất
tencha nhiều nhất tỉnh Aichi, và loại trà chất lượng cao này đã mang đến danh
tiếng tuyệt vời tại các hội chợ trà trên toàn quốc.

Người nông dân duy nhất ở tỉnh Aichi giành được chiến thắng tại Cuộc thi kỹ năng trà ở Kyoto, ông
tự tay hoàn thành toàn bộ khâu sản xuất, từ trồng trà đến bán lẻ.

Shimo
yama

Ishikawa
Seicha

Toyota

Không có ngày cụ thể
Không có ngày cụ thể
Khoảng 3 phút đi bộ từ ga
Suenohara trên tuyến đường sắt
Aichi Loop.
9-48 Hoei-cho, Toyota-shi
☎ 0565-28-4021
MAP B-5

Đồ uống
& thực phẩm
lên men
Làm Miso ở Toyota
Nằm trong nhà để máy bay tại một sân bay hải quân cũ, kể từ khi
thành lập, Masuzuka Miso đã và đang sản xuất miso đậu nành bằng
phương pháp lên men tự nhiên lâu dài. Miso của họ được chế biến
trong 400 thùng gỗ, với tình yêu và sự tận tâm của những người làm
ra nó, và với sự giúp đỡ của men sống trong
nhà kho. Mang hương vị umami và hương
vị nhẹ nhàng, tròn vị, món miso này vẫn
“còn sống”.Hãy thêm thực phẩm
tốt cho sức khỏe này vào bữa ăn
của bạn nhé.

Hãy nếm thử!

Món ngon từ miso Gohei-mochi

Gohei-mochi là một món ăn truyền
thống địa phương. Món ăn này được
làm từ bánh gạo nấu chín xiên vào
thanh gỗ, và nướng với nước sốt thơm
ngon. Đằng sau món ăn mềm mại
mang hình dáng chiếc dép này chính
là văn hóa thực phẩm lên men và lịch
sử với các tuyến đường thương mại.
Có một truyền thuyết cho rằng món
ăn này bắt nguồn từ Toyota!

Masuzuka Miso
Công ty Noda Miso
Kuramoto Masuzuka Miso Noda Miso Shoten

Cư dân Toyota tiêu biểu

Ông sử dụng những ý tưởng sáng tạo của mình để
truyền đạt những niềm vui khi làm miso cũng như
cách ăn và nấu ăn với miso.

Inabu

đáo, tạo ra loại rượu độc nhất vô nhị. Hương vị của rượu sake được quyết
Ủ rượu sake
định bởi các kỹ năng của người thợ ủ rượu. Rượu sake ngon của Toyota được
không phải là trò
sản xuất trong môi trường mát mẻ, với nước tinh khiết và chuyên môn của
chơi trẻ con. Kỹ
người thợ ủ rượu. Hãy rót một ly và nếm thử hương vị của rượu nhé.
năng của người
thợ ủ rượu sake
được thể hiện qua
Công ty cổ phần
Toyota
cách họ tinh chỉnh
nhà máy rượu Urano
rượu sake của họ.
Urano Goshigaisha

Trang trại trồng trà
Hekien Ocha-no-Junpei

Noda Miso Co.
Ông Noda Yoshinari, Đối tác chung

9:00-17:00 (Cửa hàng)
Chủ nhật, ngày lễ, Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ mùa
Khoảng 4 phút đi bộ từ ga Kitanomasuzuka
hè, và Ngày lễ dịp năm mới.
6 Minamiyama, Masuzuka Nishimachi,
trên tuyến đường sắt Aichi Loop.
Toyota-shi ☎ 0565-21-0028 MAP B-5

Các nhà máy rượu sake làm sake theo cách thủ công cổ điển vô cùng độc

Quá trình làm trà
đầy tâm huyết ở
thành phố Toyota.

Chúng tôi có
nhận đặt hàng
cho các loại
rượu sake độc
nhất vô nhị
làm ra theo
yêu cầu của
khách hàng!

Công ty cổ phần nhà máy rượu Urano là nơi ra đời của
rượu Kikuishi – thương hiệu rượu sake đã giành giải Vàng
tại Giải thưởng Sake Nhật Bản hàng năm. Rượu sake thủ
công mang hương vị dịu nhẹ với dư vị rõ ràng, và được rất
nhiều người yêu thích.

Xưởng rượu Horaisen Ginjo
(Sekiya Brewery Co., Ltd.)
Horaisen Ginjo Kobo

Xưởng rượu này thuộc nhà máy rượu Sekiya, nổi tiếng với nhãn hiệu
rượu sake địa phương Horaisen và Ichinenfudo. Xưởng ủ rượu ở đây
sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tự tay làm rượu sake, và cho phép
bạn tạo ra loại rượu sake tùy chỉnh theo ý của riêng mình. Hãy đến
khám phá niềm vui trong việc tạo ra loại rượu sake của riêng bạn.
10:00-18:00 (Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ mở cửa lúc 9:30)
Mở cửa hàng ngày
~40 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage Green Road.
713 Minami-Mizuwakare, Kuroda-cho, Toyota-shi
☎ 0565-83-3601 MAP F-2

9:00-18:00 (10:00-15:00 vào thứ bảy)
Chủ nhật, ngày lễ,
Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ mùa hè và Ngày lễ dịp năm mới
Khoảng 7 phút đi bộ về phía Bắc từ ga Shigo trên tuyến
48 Shitagoya, Shigo-cho, Toyota-shi
đường sắt Aichi Loop.
☎ 0565-45-0020 MAP B-3

Cư dân Toyota tiêu biểu
Sekiya Brewery Co., Ltd.
Anh Sekiya Takeshi,
Giám đốc điều hành

Cư dân Toyota tiêu biểu
Ông Arai Yasuhiro, thợ ủ rượu sake trưởng tại
Công ty cổ phần nhà máy rượu Urano

Trang trại này đã trồng trà từ năm 1870 và hiện được điều hành
bởi chủ sở hữu thế hệ thứ năm. Tại đây bạn cũng có thể trải
nghiệm công việc hái trà.

Miso ngon được làm ra bằng tình
yêu, tâm huyết, và những đặc tính
độc đáo mà mỗi nhà sản xuất miso
phát triển qua nhiều năm

Toyota

Ủ rượu sake ở Toyota

9:00-18:00
Thứ tư.
Khoảng 14
phút đi bộ từ ga Wakabayashi trên tuyến
38 Yashikibata,
Meitetsu Mikawa.
Yoshiwara-cho, Toyota-shi ☎
0565-52-3119 MAP A-5

Ishikawa Seicha sản xuất các sản phẩm từ lá trà hữu cơ không có hóa chất. Cơ sở này đã giành
được nhiều giải thưởng trong các hội chợ và cuộc thi.
(Trang trại chính nằm ở khu vực Shimoyama và cửa hàng đại lý nằm ở khu vực Kamigo.)

Thiên nhiên giàu có của Toyota mang đến những đặc sản
tinh tế từ núi và sông! Văn hóa ẩm thực lên men thực phẩm
phát triển hưng thịnh ở khu vực này giúp tạo ra món ăn vô
cùng ngon miệng. Bạn hãy đến thưởng thức những món đặc
sản tốt cho sức khỏe và thơm ngon của Toyota nhé.

Cá sông ở Toyota

Cư dân Toyota
tiêu biểu

Toyota

ở Toyota

Được bổ nhiệm làm người điều
hành thế hệ thứ bảy của công ty
vào năm 2010.

Ông từng học ngành vi sinh ở trường đại học.

Đặc sản
địa phương
ở Toyota

Thông tin về đặc
sản địa phương!
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Gạo Mineasahi

Khoai từ núi

Đào

Lê nashi Jumbo

Việt quất

Giăm bông và xúc xích

Thịt heo Sanshu

Mật ong

Đậu phụ

Gạo Mineasahi được sản xuất và tiêu thụ
chủ yếu ở vùng Mikawa. Rất khó để có
thể mua được loại gạo quý hiếm này. Hạt
gạo khá nhỏ, nhưng khi nấu chín, chúng
trở nên sáng bóng, dẻo và thơm ngon.

Có giá trị là một loại thực phẩm làm
thuốc, loại khoai từ núi này sinh trưởng
ở vùng núi Asahi và Inabu. Loài khoai
này được cho là kích thích tiêu hóa và
cải thiện quá trình hấp thụ dinh dưỡng.

Là khu vực sản xuất đào số 1 ở tỉnh Aichi,
hàng năm, khu vực Sanage sản xuất 488
tấn đào với chín giống đào khác nhau. Đào
Sanage có trái lớn, dày thịt, mọng nước,
hương vị thơm ngon và vẻ ngoài tuyệt vời.
Loại đào này rất thích hợp để làm quà tặng.

Lê nashi Atago và Niitaka nổi tiếng khắp
Nhật Bản nhờ kích thước cực lớn. Đặc biệt,
giống lê Atago có thể phát triển lớn bằng
kích thước đầu của một đứa trẻ nhỏ. Loại
lê này được bán làm quà tặng vào tháng
12, khi chúng chín mọng và có thể ăn ngay.

Là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe rất
phổ biến, việt quất chính là món quà lưu
niệm tuyệt vời. Từ tháng 6 đến tháng 8,
bạn có thể tự tay hái những quả việt quất
theo ý thích tại các trang trại việt quất.

Mỗi loại giăm bông và xúc xích ở đây
đều được làm thủ công bằng tình yêu
và sự tận tâm cùng với các nguyên liệu
tốt nhất.

Đây là thương hiệu thịt heo địa phương.
Heo ở đây được nuôi dưỡng bằng tình
yêu và sự tận tâm, và bằng thức ăn do
chính người nông dân làm ra từ gạo và
lúa mì. Thịt heo này nhiều nạc và rất
ngọt thịt.

Trong suốt cả đời mình, một con ong mật chỉ
gom góp được một muỗng nhỏ mật ong. Với
thiên nhiên trù phú của Toyota, chất lỏng quý
giá màu vàng này được thu hoạch theo mùa
của các loại hoa khác nhau, sau đó được chế
biến và đóng gói theo cách truyền thống.

Đậu phụ được làm từ dòng nước trong
lành nhất và loại đậu tốt nhất để mang
đến hương vị tự nhiên của các nguyên
liệu. Đậu phụ xanh làm bằng đậu xanh,
và đậu phụ đen làm bằng đậu đen cũng
là các sản phẩm đáng để mua về.
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Sanage Onsen

Làm dịu cơ thể và tâm trí của bạn tại một
suối nước nóng radon tự nhiên hiếm có.

Obara

Khách sạn Kinsenkaku

Đi xe buýt đưa đón miễn phí (chạy vào Thứ tư) từ ga Toyotashi trên tuyến Meitetsu
Mikawa. Đi xe buýt đưa đón miễn phí (chạy mỗi ngày) từ ga Josui trên tuyến Meitetsu
Toyota hoặc ga Fujigaoka trên tuyến Higashiyama thuộc tuyến tàu điện ngầm Nagoya.
21 Umamichidori, Kano-cho, Toyota City ☎ 0565-45-6111 MAP B-2

Sasado Onsen

Shunjuan Shisuikaku

Khách s

Matsudaira
Toyota
Shimoyama

Thư giãn và tiếp thêm năng lượng tại một bể
tắm ngoài trời!
Làm ấm người với món
lẩu heo rừng.

Toufuya

Isamiya Bekkan

Toufuya là một nhà trọ kiểu Nhật truyền
thống. Tất cả các phòng của nơi này đều
có tầm nhìn hướng ra sông và núi. Các vị
khách nữ rất thích các bữa ăn kaiseki theo
mùa với đầy đủ các món mà khách sạn cung
cấp, cũng như tắm suối nước nóng trong bể
tắm tự nhiên rộng lớn có tầm nhìn hướng
ra sông.

Là suối nước nóng lâu đời nhất ở tỉnh Aichi,
Sasado Onsen có làn nước trong vắt mang
đến cảm giác êm mượt khi chạm vào. Sau
khi ngâm mình thư giãn, bạn sẽ được dùng
bữa với các món đặc sản theo mùa như cá
ayu, lẩu heo rừng, rau sansai, khoai từ núi,
v.v...
~20 phút từ Shidare I.C. trên đường Sanage
8 Sosaku, Sasado-cho, Toyota-shi
Green Road.
☎ 0565-68-2654 MAP D-2

Sasado Onsen là suối nước nóng lớn nhất ở
Okuyahagi Onsengo

Đây là khách sạn kiểu đô thị nằm ở trung
tâm thành phố. Ở đây có cho thuê xe
đạp miễn phí.

Khách sạn cách ga Meitetsu Toyotashi
bốn phút đi bộ. Đây là khách sạn bình
dân gần Sân vận động Toyota nhất.

1-30 Shinmei-cho, Toyota-shi
☎ 0565-33-7337 MAP H-4

4-28 Kitamachi, Toyota-shi
☎ 0565-34-5555 MAP H-4

Cách ga Tsuchihashi năm phút đi bộ!
Khách sạn này có phòng tắm lớn rộng
rãi và bữa sáng tự chọn.

5-18 Akebono-cho, Toyota-shi
☎ 0565-28-5872 MAP B-4

Hãy xem Cẩm nang
ẩm thực Toyota tiện
dụng của chúng tôi!
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~40 phút từ Chikaraishi I.C. trên
đường Sanage Green Road.
213-2 Tanohora,
Busetsumachi,
Toyota City
☎ 0565-82-2544
MAP G-2

Bạn có thể ngâm
mình trong làn nước
nóng chỉ với chuyến
đi trong ngày.

Inabu

Trạm dừng bên đường Donguri-no-Sato Inabu
Suối nước nóng Donguri-no-Yu Hot
Chợ Donguri Yokocho
Michinoeki Dongurinosato Inabu Donguri-no-yu, Donguri Yokocho

Trên các hàng kệ tại Donguri Yokocho là các loại
rau vùng cao theo mùa xếp san sát nhau. Ngay bên
cạnh là Donguri no Yu, nơi bạn có thể tắm bồn để
làm ấm cơ thể.

Fujioka Khu ngâm chân
Asahi Odo Onsen
Một suối nước nóng ở Okuyahagi
Onsengo. Suối nước nóng chứa
phóng xạ này sẽ làm bạn ấm lên
ngay lập tức!

Fureai Hiroba

Asahi Sakakino Onsen

Asuke Shirasagi Onsen

Suối nước nóng lưu huỳnh này
chảy qua khu vực miền núi dọc
theo sông Azuri, một nhánh của
sông Yahagi.

Truyền thuyết kể rằng một con cò
bị thương đã được chữa lành bằng
cách ngâm mình trong suối nước
nóng lưu huỳnh này.

Khu ngâm chân này dẫn nước từ
suối nước nóng mang tính kiềm,
chứa phóng xạ đơn và yếu. Ở đây
có trang bị sẵn máy bơm nước
suối nước nóng.

Shiohira, Kagohayashi-cho,
Toyota-shi MAP D-3

318-1 Ikenotaira, Ishidatami-cho,
Toyota-shi MAP C-1

Odo-cho, Toyota-shi

Sakakino-cho, Toyota-shi
MAP E-2

Royal Hotel Uohachi

Palace Inn Toyota

Plaza Hotel Toyota

Các phòng đôi hiện đại, đầy phong cách
là lựa chọn không thể bỏ qua. Khách sạn
có bao gồm bữa sáng tự chọn miễn phí.

Khách sạn nằm ngay trước ga Shin-uwagoromo trên tuyến Aichi Loop. Một khách
sạn rất thuận tiện ở vị trí yên tĩnh và chỉ
cách Koromo Onsen hai phút đi bộ.

Khách sạn đầu tiên ở Toyota có cả
phòng xong hơi và phòng con nhộng
dành cho nam giới. Ở đây cho đỗ xe
miễn phí và bạn có thể tắm suối nước
nóng radon.

2-14-1 Miyama-cho, Toyota-shi
☎ 0565-28-7700 MAP B-4

1-9-1 Tsukasa-cho, Toyota-shi
☎ 0565-32-0011 MAP G-5

1-88 Hoei-cho, Toyotashi
☎ 0565-29-1811 MAP B-4

Matsu
daira

Vui lòng xem trang
web của chúng tôi để
biết thêm thông tin
về các khách sạn!

Đây là quán trọ suối nước nóng xây dựng từ gỗ với bầu
không khí ấm áp. Bồn tắm lớn trong nhà của khu tắm
dành cho nam và dành cho nữ đều được làm bằng cây
bách. Ở đây có cung cấp bữa trưa cho các ngày trong
tuần với giá 2.000 yên (chưa bao gồm thuế) kèm với
quyền sử dụng phòng khách và bồn tắm.

Hãy thử các món ăn
tuyệt vời từ cá sông!

dẫn
Hướng

Khách sạn bình dân
KOSANAGI

Khách sạn Okadaya

Mua sắm quà lưu niệm và ngâm mình trong
suối nước nóng tại cùng một nơi!

Ishidatami Ashiyu Fureai Hiroba

Donguri-no-Yu: 10:00-21:00 (Không nhận khách sau
20:00. Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ mở cửa lúc 9:30)
Donguri Yoko-cho: 9:00-17:00 (Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ đóng
Donguri-no-Yu: Thứ năm (ngày hôm sau nếu thứ
cửa lúc 18:00)
năm là ngày lễ) Donguri Yokocho: Mở cửa hàng ngày từ tháng 4 đến
tháng 11, Thứ năm (ngày tiếp theo nếu thứ năm là ngày lễ) từ tháng
~40 phút từ Chikaraishi I.C. trên đường Sanage
12 đến tháng 3.
22-1 Harihara,
Green Road.
Busetsumachi, Toyota-shi
☎ 0565-82-3135 MAP G-2

nơi trọ theo khu vực

Asahi

Toyota Prestige Hotel

Thư giãn và thưởng thức hương vị của các món ăn nguyên bản từ
thịt thú rừng và thả mình trong bồn tắm cây bách.

Các suối nước nóng khác ở Toyota

MAP E-1

ạn ở trung tâm
thành phố Toyota

City Hotel Aunties

Natsuyake Onsen

Các bữa ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương.

~30 phút từ Shidare I.C. trên
đường Sanage Green Road
722 Higashida, Hirahata-cho, Toyota-shi
☎ 0565-65-3611
MAP D-2

Thưởng thức món thịt thú rừng tại khu
suối nước nóng lâu đời nhất của tỉnh Aichi.

Toyota

Inabu

Suối nước nóng Hirahata Onsen chảy qua nhà trọ bên
dòng sông Yahagi trong khu vực Obara – thị trấn của cây
anh đào shikizakura. Hoa anh đào shikizakura ra hoa vào
mùa thu, hòa cùng những chiếc lá mùa thu đầy màu sắc,
tạo nên một cảnh tượng rất bắt mắt. Nước suối nóng bức
xạ đơn và yếu sẽ làm dịu cơ thể và tâm hồn bạn.

Những bữa ăn tuyệt vời, bao gồm cả
bữa ăn kaiseki theo mùa.

~20 phút từ Shidare I.C. trên đường Sanage
7 Nawate, Sasado-cho, Toyota-shi
Green Road.
☎ 0565-68-2331 MAP D-2

Inabu

Hirahata Onsen Jurakuso

Những người sành về suối nước nóng rất
thích suối nước nóng này.

Asahi

Asuke

Hirahata Onsen

Khách sạn cung cấp các bữa ăn kaiseki đầy đủ các
món được chế biến từ các nguyên liệu theo mùa.

Suối nước nóng này đã chảy hơn 1200 năm.

Obara
Asahi

Thư giãn cơ thể và tâm hồn trong một thị trấn đầy
cây anh đào shikizakura.

Bạn cũng có thể
ghé đến tắm suối
mà không cần ở
lại qua đêm.

Nổi tiếng với suối nước nóng radon tự nhiên được bình chọn là “suối nước
nóng thần kỳ mà các bác sĩ khuyên dùng”, khách sạn Kinsenkaku đặc trưng
với khu vườn xinh đẹp kiểu Nhật Bản. Những khu vườn ở đây có thiết kế
với thác nước, hồ nước, hoa và cây cối, và được chiếu sáng vào ban đêm
với 350 chiếc đèn.

Fujioka

Vườn quốc gia được chỉ định Aichi Kogen
Asahi Kogen Genki-Mura
Aichi Kogen Kokutei Koen
Asahi Kogen Genki-Mura

Có tổng cộng 10 nhà nghỉ, mỗi nhà
có hai phòng ngủ. Nhà nghỉ ở đây rất
rộng rãi và thoải mái.
68-1 Neyama, Asahiyawata-cho,
Toyota-shi ☎ 0565-68-2755 MAP F-2

Obara

Asuke

Khách sạn Hyakunensou
Cách Korankei năm phút lái xe.
Khách sạn này có phục vụ các món
ăn Pháp chính thống.

10 Higashigaito, Asuke-cho, Toyota-shi ☎ 0565-62-0100 MAP E-3

Shimo
yama

Khu vực bể tắm ngoài trời có
bồn tắm hình tròn bằng gỗ và
lối đi bộ.

Asuke

Tòa nhà The Ninja Mansion

Za Ninjamanshon

Kiến trúc truyền thống 150 năm tuổi
này có cho khách thuê theo nhóm
mỗi ngày, và đã từng được sử dụng
làm bối cảnh quay phim.
15 Hikage, Shimosagiri-cho, Toyota-shi ☎ 090-4565-3544 MAP B-4

Shimo
yama

Inabu

Irori no Yado Kikkoen
Đây là khu nhà nghỉ ít người biết đến,
nơi có nuôi gà Kogen Cochin, một dòng
thuần chủng của gà Nagoya Cochin.

1-1 Ikenotaira, Onose-cho, Toyota-shi
☎ 0565-84-1150 MAP H-1

Shimo
yama

Nhà nghỉ Koshikake Sanso

Hotel Toyota Castle

Khách sạn Matsukaze

Khách sạn Meitetsu Toyota

Center Hotel Toyota

Khách sạn Foresta

Farm Inn Kokko

Kajika-en

Mikawaji

Khách sạn này nổi tiếng với các phòng
nghỉ sang trọng, được trang bị đầy đủ,
và bữa sáng tự chọn với nhiều lựa chọn.

Bể tắm ngoài trời, các phòng nghỉ đa
dạng, và ẩm thực địa phương thơm
ngon! Ba ưu điểm vượt trội trong một
khách sạn.

Khách sạn này cách ga Meitetsu Toyotashi một phút đi bộ. Đây là điểm xuất
phát hoàn hảo để tham quan trong khu
vực xung quanh.

Nơi này cách ga Meitetsu Toyotashi
năm phút đi bộ. Khách sạn có thiết kế
với Wi-Fi miễn phí cho từng phòng.

Khu nghỉ mát tích hợp mọi tiện ích, được
trang bị đầy đủ này có kèm với một
khách sạn thông thường.

Tại quán trọ này, du khách có thể trải
nghiệm các hoạt động như làm pizza
và thu nhặt trứng từ chuồng gà.

Ở đây có phục vụ các món ăn ngon
của địa phương, giúp xoa dịu cảm
xúc, bao gồm tororo-jiru (súp khoai
nghiền)

Nhà nghỉ kết hợp nhà hàng bên hồ
với tầm nhìn hướng ra Hồ Mikawa. Ở
đây có phục vụ bữa ăn được chế biến
từ các nguyên liệu theo mùa.

Ngôi nhà truyền thống 140 năm tuổi
này đã được di dời đến vị trí hiện tại.
Đây là một nhà nghỉ mộc mạc nằm
trên núi cao.

5-11 Midorigaoka, Toyota-shi
☎ 0565-28-2797 MAP B-4

1-140 Kitamachi, Toyota-shi
☎ 0565-35-6611 MAP G-4

4-26-8 Nishimachi, Toyota-shi
☎ 0565-30-0500 MAP G-4

1-1 Ipponmatsu, Iwakura-cho,
Toyota-shi ☎ 0565-58-3500 MAP C-5

218 Nakanishi, Kuremata-cho, Toyota-shi ☎ 090-1077-1940 MAP E-1

29 Kanayama, Habu-cho, Toyota-shi
☎ 0565-90-3320 MAP E-5

1-300 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi ☎ 0565-90-3472 MAP F-5

17-10 Koshikake, Habu-cho, Toyota-shi ☎ 0565-90-3474 MAP F-5

COMO Square West,
2-160 Kitamachi, Toyota-shi
☎ 0565-31-2211 MAP G-4

Minshuku Koshikakesanso
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Núi, sông, và thành phố
— khám phá những địa điểm đẹp nhất tại thành phố Toyota tuyệtvời này.

3

Dưới đây là bốn lộ trình mẫu mà chúng tôi yêu thích
— chúng tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ thích các lộ trình này!

Một chuyến đi quanh trung tâm thành
phố sẽ khơi dậy sự tò mò của bạn
Toyota

~30 phút.

Ga
Toyotashi

~20 phút.

Toyota

3
1

2

yota
ật Thành phố To

thu
Bảo tàng Nghệ

Chiêm ngưỡng nghệ thuật tại bảo tàng!
Đừng bỏ qua kiểu dáng đẹp, hiện đại
bên ngoài tòa nhà này!

Hằng hà sa số các chiếc xe nổi tiếng có mặt
ở cùng một nơi! Nơi này sẽ khơi dậy hứng
thú với xe ô tô của bạn.

▶P.13

Bạn hãy thử tự mình làm một tờ giấy
washi nhỏ sử dụng lá đỏ như món quà
lưu niệm cho chuyến đi của mình.

4

▶P.07

ộng Toyo

Asuke

ta

▶P.14

Chiêm ngưỡ
mài đượctr ng các bức tranh sơ
ang trí trên
n
trần nhà.
Matsu
daira

~15 phút.

6

Hãy xem
thử!

Ha:mo RIDE

Ha:mo RIDE là một dịch vụ chia sẻ dành cho xe điện siêu nhỏ gọn. Dịch vụ này có cung cấp cho khách du
lịch và khách tham quan không có thẻ thành viên với giá khởi điểm từ 1.000 yên một giờ (đã bao gồm thuế).
Bạn có thể thuê và trả xe tại trung tâm hỗ trợ Ha: mo RIDE trước ga Toyotashi!

Hẻm núi Koranke

8

i

7

Bầu không khí sáng sớm trong lành,
sảng khoái ở Korankei là điều mà bạn
chắc chắn không thể bỏ lỡ.

Khu phố cổ của Asuke

~30 phút.

Rảo bước qua những con đường mang
phong cách cổ xưa ở Asuke.

▶P.19

(tiếng Nhật)

▶P.26

Asuke

N�À� 2

Hãy đến tham quan quanh Sân vận động Toyota.
(Cần đặt chỗ trước.)

Hyakunenso

Thưởng thức bữa tối tại nhà
hàng Pháp chính thống.

▶P.19

▶P.13

Sân vận đ

5

ei

Toàn bộ ngọn núi đều được chiếu
sáng, tạo nên một cảnh tượng làm
say lòng người.

ỹ thuật và
Trung tâm m nghệ
thủ công mỹ

3

Dạo bước xung quanh và chụp ảnh ở lễ hội hoa anh
đào bốn mùa Obara Shikizakura

4

Hẻm núi Korank

Cảnh đẹp muô
dù đêm hay n nơi,
ngày!

Hãy thử trải nghiệm các
công nghệ của tương lai tại
Toyota Ecoful Town!

Đi bộ là cách di chuyển tuyệt vời, nhưng tại sao
bạn không thử di chuyển bằng cách thức này?

� �hố của
Đó là ��àn c �e ô �ô
n�ữn� �hiếo �ạn!
dà�� c� cô��
Rất ��iều t �ời!
n��ệ tu�ệ

ara

ikizakura ở Ob

Hoa anh đào Sh

Obara Kama

Dừng chân, nghỉ ngơi tại Obara Kama.
Nếu dư dả thời gian, bạn hãy thử làm đồ
gốm nhé!

Town

▶P.14

▶P.08

~6 phút.

Obara

▶P.20

~20 phút.

ul
Toyota Ecof

1

Có nơi
lưu t�ú

Asuke

~4 phút.

2

Toyota

yota Kaikan
Bảo tàng To

~35 phút.

5 phút.

cấp thế giới với cự ly gần!

~20 phút.

đây, bạn sẽ nhận thấy một vẻ đẹp khác nhau.

Asuke

các kiến trúc đẹp. Ngắm nhìn các thiết kế đẳng

~20 phút.

nơi ẩn chứa vẻ đẹp của các loài hoa dại. Mỗi lần đến

Obara

Toyota

Ga
Toyotashi

những nơi đẹp nhất để ngắm lá mùa thu, và cũng là

Korankei, Shikizakura no Sato,
và các xưởng thủ công mỹ nghệ

Obara

chiêm ngưỡng các cơ sở liên quan đến ô tô và

Hẻm núi Korankei và khu vực Obara là hai trong số

Chỉ tháng 11

Hãy cùng đi ngắm lá đỏ nào!

N�À� 1

Kế hoạch du lịch này sẽ rất thích hợp để bạn

Xe ô tô và nghệ thuật!

1

Hàn� �rì��
mẫu

Matsudaira-Go Enchi

Khám phá các di tích lịch
sử có liên quan đến gia
tộc Matsudaira.

▶P.11

▶P.12

☎ 0800-123-8008 (Trung tâm trợ giúp Ha:mo RIDE)
(Bạn phải có giấy phép lái xe do Chính phủ Nhật Bản cấp để sử dụng dịch vụ này.)

Hàn� �rì��
mẫu
Hàn� �rì��
mẫu

2

Thực phẩm tươi ngon tuyệt vời thu hoạch tại chỗ!

Nếm thử đặc sản địa phương củaToyota với
kế hoạch du lịch dành cho tín đồ ẩm thực này
Tháng 7 - Tháng 10

Asahi

Toyota với kế hoạch du lịch dành

N�À� 1

Tháng 5 - Tháng 10

Vui chơi, ăn uống, và nghỉ qua đêm ở nơi hoang dã.

Trải nghiệm không gian thiên nhiên
xa rời thành phố

cho tín đồ ẩm thực này

Hãy để cơ thể và tâm hồn bạn bay bổng giữa lòng thiên nhiên.
ở
các cơ s
cho thuê
Ở đây có o xe cắm trại và
dùng ch ụ cắm trại.
dụng c
Shimo
yama

Shimo
yama

Shimo
yama

~1 phút.
~1 phút.

Có nơi
lưu t�ú

Vô vàn đặc sản địa phương thơm
ngon tập trung về một nơi!

Hoặc

1

Đập

o Yana
câu cá Odo Kank

Bắt cá ayu bằng tay không và nướng
chúng ngay tại chỗ!

▶P.16

1

Nhà

Inabu

ững
mua nh
Hãy tìmuà lưu niệm
q
món t vời nào!
tuyệ

u

ê Keiryuuso
hàng đồng qu

1

Inabu

~10 phút.

Inabu
~35 phút.

3

Niềm
vu
cả gia i cho
đình!

2

omichi
eberry-no-K

Blu

Hái và thưởng thức những quả việt
quất tươi ngọt. ▶P.15

Làng cắm trại Mikawakougen

▶P.15

Tận hưởng thời gian câu cá hồi cầu vồng
và nướng thịt BBQ.

▶P.10

Xưởng rượu Horaisen Ginjo
Mua rượu sake nguyên chất
theo trọng lượng và rượu sake
phiên bản giới hạn mà bạn chỉ
có thể tìm thấy ở đây!

▶P.24

2

Minh họa

Cùng gia đình thưởng thức bữa trưa với thịt nướng BBQ.
Không cần phải mang theo bất kỳ dụng cụ nào!

~5 phút.

28

4

Nếm thử đặc sản địa phương của

Vui chơi! Phiêu lưu!

4

Trạm dừng bên đường Donguri-no-Sato

Inabu

N�À� 2

Đường mòn 26ism

Asagiri

Lần đầu tiên trong đời, hãy thử chuyến xe leo
núi trên đường mòn 26ism!

▶P.09

Vu� c�ơi
t�í�h t�ỏa
k�ô�g �i ��on�
��
n�iê� x� t��ê�
t�à�h ���ời
ố!

3

Làng cắm trại Mikawakougen

Ngắm nhìn thật rõ những ngôi sao sáng trong
suốt cả năm.

▶P.15

Toyota

Toyota

Shimo
yama
~15 phút.

~50 phút.

Chạm tay vào món gohei-mochi nổi tiếng
và bánh mì làm từ gạo Mineasahi được
trồng ở Inabu!

▶P.26

Tôi tự hỏi
mì�� nê� �an�
gì �ề n�à đâ�...

4

Xưởng thủ công Yamayuri

Thử tài khéo tay với công đoạn làm xúc xích.

▶P.15

5

Khu vui chơi mạ

o hiểm Sanage

Dấn thân vào hành trình phiêu lưu trên xe địa hình 4WD.

▶P.10

6

Sanage Onsen

Dành chút thời gian ngâm mình trong
làn nước của suối nước nóng để làm
ấm cơ thể!

▶P.25

29

A

B

C

D

E

F

G

H
Irori no Yado Kikkoen

Câu lạc bộ Obara

13

Khu ngâm chân
Ishidatami Fureai Hiroba

Farm Inn
Kokko

Lễ hội văn hóa Obara
(Trình diễn Obara Kabuki)

Công viên Obara Fureai

Lễ hội hoa anh đào bốn mùa Obara Shikizakura
Văn phòng chi nhánh Obara

Roa

d

6
Kano I.C.

p

Câu lạc bộ Higashinagoya

Sanage Jr.H.S.W.

Aikan-umetsubo

Câu lạc bộ Teiho

yota

gi

153

Tokuhon Manju Honpo

Công viên nước
Foresta Hills

248

Nhà nghỉ Koshikake Sanso

Du ngoạn trên Cao nguyên
Toyota Mikawa

vòng quanh thành phố. Thêm vào đó, giá vé cho các phương tiện này rất phù hợp với túi tiền!
Truy cập để biết tất cả thông tin bạn cần về cách di chuyển,
tham quan, v.v... tại Toyota!

http://michinavitoyota.jp/

Phòng hòa nhạc thành phố
Toyota & Nohgakudo

419

Công viên Chuo

Street & Park Market Công viên
(Công viên Sakurajoshi) Yahata

Tòa thị chính thành phố Toyota
Koromo-cho 1

AEON

Sky Hall
Toyota

Sân vận độngToyota

Phía Tây cầu Kamogawa

301

Trường tiểu học
Motoshiro

Đồn cảnh sát
Toyota

ma

g Ka

Sôn

Cầu Kyucho

THPT
Toyota Higashi

Palace Inn
Toyota

Uwagoromo

248
Shimoichiba-cho 5

E

F

�ền
n ��ờ và ��ùa c�
Ghé ��ăm �á� đề
�hập ấn �o�h���!
ở Toy��� để t�u
Mỗi ngôi đền và chùa đều có ấn khác nhau!

Cầu Toyota-ohashi

gi

Có những điểm dừng gần các địa điểm du lịch lớn, và đây là một cách tuyệt vời để đi tham quan

THPT Toyota Kita

Buổi trình diễn pháo hoa tại lễ hội Toyota Oiden

Toyota
Ecoful Town
Nishimachi Sanpo

301

D

Toyota Prestige Hotel
City Hotel
Aunties

aha

Oiden sẽ đưa bạn đi vòng quanh Toyota.

Mikawaji

Thành phố Okazaki

C

Hotel Toyota Castle

Asuke Hachimangu
Shrine
Lễ hội Koromo Công viên Shirahama

Hội trường
văn hóa
cư dân
Bảo tàng Nghệ thuật
Thành phố Toyota

Shin-uwagoromo

Mạng lưới xe buýt cộng đồng này kết nối ga Toyotashi với những địa điểm khác trong thành phố.

Để biết thêm
thông tin

ORBIT
VITS TOYOTA
TOWN

Center Hotel
Toyota

Shimoyama: Hồ Mikawa

ei

Xe buýt cộng đồng của Toyota, xe buýt Toyota

Shimoyama

Karen-no-Yakata

Nesaki

Tom

Đối với du khách sử dụng phương tiện
giao thông công cộng

B

Kajika-en

301

c
ao tố
ng c

oop
hi L

Aic

A

Kitanomasuzuka

153

Xưởng thủ công Yamayuri

Văn phòng chi nhánh Shimoyama

Đền Iwazu Tenmangu

Thành phố Anjo

Sông Tomoe

Matsudaira

Mikawa-Kamigo

Masuzuka Miso
Công ty Noda Miso

Chùa
Kogetsuin
Matsudaira-Go Enchi

Kozakahommachi 6

Sông River

Trung tâm du lịch Noharagawa

Khách sạn Meitetsu Toyota

Bảo tàng khoa học
thực hành Toyota

473

Núi Horoku Câu lạc bộ Royal

Matsuzakaya
Shin-toyota

hi Loop

anjo
kai-K

Đền Matsudaira
Toshogu
Văn phòng chi nhánh Matsudaira

Nông trại trên cao nguyên Mikawa
Đường mòn 26ism Asagiri
Sân golf Kamo
Làng cắm trại Mikawakougen

Lễ hội Tenka
Lễ hội mùa xuân Matsudaira
Núi Rokusho

Vũ điệu Oiden
Công viên
Himori

Meglia Centre

gY

a To

Văn phòng chi nhánh Kamigo

Lễ hội lá phong ở Hẻm núi Otaki

Hẻm núi Otaki

Kugyudaira-cho

Okutono Jinya

i

Ara

5

Trang trại
trồng trà Hekien
Ocha-no-Junpei

Núi Tomyo

Tòa nhà The Ninja Mansion

Phía Đông cầu Matsudaira

Toyota JCT

u
153 Cầ

Sôn

uur

Nhà máy Koromo
của Công ty Kewpie

mei

g Kin

Leo thác
vượt hang tối

77

Khách sạn Foresta

Toyota-higashi I.C.

wa

419

Trường tiểu học
Koromo

420

Kuragaike Smart I.C.

Đườ

Đườ
n

Ishikawa Seicha

Suenohara

Ekaku

Vườn Yatsuhashi Kakitsubata

1

Lễ hội hoa
anh đào Suigen

Plaza Hotel
Toyota

ago

gK

n
Sô

Mika

Higashiumetsubo-cho 8

Umetsubo

awa

Toyota Motor
Nhà máy Kamigo

sắt

Ushida

Thành phố Chiryu

Nhà máy Honsha của Toyota Motor
Omi-cho 1
Bảo tàng Toyota Kaikan
Mikawatoyota
Cửa hàng SWEN Toyota

Kamigo SA

ờng
Đư

Mikawa Chiryu

ika

uM

ets

it
Me

wa

Toyota-Matsudaira I.C.
Izumi-cho 2

itetsu

n Me

Tuyế

Phía Bắc 1 Jinnaka-cho

Điểm câu cá hồi
Hẻm núi Kamikoshi

Shin-To

Chiryu

Ikoma I.C.
Mikawa
Yatsuhashi

Đồn cảnh sát Toyota
Uwagoromo

Higashiumetsubo-cho 1

Công viên Hirashiba

Sakaemachi 3

Tuyến Meitetsu Mik

Toyota-minami I.C.

39

cao tốc

5

Kokaen

155

Bảo tàng Sanshu Asuke Yashiki

Công viên Kuragaike

Iwatakicho-Takairi

L’éclat de rire
Toyotashi
Tòa thị chính thành phố Toyota
Khu bảo tồn thiên
nhiên thành phố Toyota

Toyota-cho S.

Xưởng thủy tinh
tái chế Cocoro

Takemura

yến

Aikan-umetsubo
Công viên Nishiyama

N

Hội trường kỷ niệm Toyota Kuragaike

ah

gY

ao tố
c To

Shin-uwagoromo

Khách sạn bình dân KOSANAGI

Tu

33

Đường

Wakabayashi

33

4

Tsuchihashi
Khách sạn Matsukaze

155

an

Asuke

Lễ hội lá phong
Korankei

moe

Nhà máy Tsutsumi
của Toyota Motor

419

Thị trấn Shitara

Công viên tàn tích lâu đài - Lâu đài Asuke
Quần thể hoa Katakuri
Tụng kinh đêm và điệu
nhảy Bon-Odori ở Ayado

Đồn cảnh
sát Asuke

Đường Chausuyama Kogen

Bản Đồ Trung Tâm Thành Phố Toyota

33

Lễ hội đèn lồng
Tankororin

g To

76

Gardening Museum Kayutei

ng

Trung tâm học an toàn giao thông thành phố Toyota

Koshido i
ag

Sôn

Văn phòng chi nhánh Asuke

Shirasagi Onsen

H

Trang trại Dandosan
cấp tỉnh

Sôn

4

Royal Hotel
Uohachi

Toyota I.C.

wa

a
Mikaw

Thành phố Miyoshi

Honshin-cho 5

Ise

Câu lạc bộ Nanzan

mi

ega
ầm Is

Câu lạc bộ Toyota

Shin-toyota

tốc

itetsu

Me
Tuyến

Trường tiểu học Nam Nakagane

257

Đèo Isegami

Cửa hàng sách Manrin và Phòng trưng bày KURA NO NAKA, Okashitsukasa Fuugai
Núi Hazugatake
Nichigetsu Monaka Kawamuraya
Hyakunensou

Đền thờ Asuke Hachimangu
Lễ hội mùa xuân Asuke
Câu lạc bộ Golf
DaijuSân Toyota Lễ hội mùa hè ở Asuke
Oiwake Lễ hội Asuke
153

Mingei no Mori thành phố Toyota

Hirato-Bashi

Umetsubo

Toyota

Chikaraishi I.C.

Sân golf Chukyo
Sân Ishino

Bảo tàng Thủ công mỹ nghệdân gian thành phố Toyota
Toyota-Kanpachi I.C.

Văn phòng chi nhánh Sanage

Sanage

Tuyến M Shigo
eitetsu To
Josui
yota
Kami Toyota

Tomei-Miyoshi I.C.

Đường đua Ishino

11

Shigocho-yomoda

Búp bê Hina của
Chuma ở thị
trấn Asuke

Câu lạc bộ Kyowa

153

Cánh đồng
gió Mennoki

ta

ei

Tom

58

Khu vui chơi
mạo hiểm Sanage

Shidare I.C.

Công ty cổ phần nhà máy rượu Urano

Kozaka-cho 10

ao

11

Lễ hội lá phong Takadoya

3

tốc

Kaizu

Câu lạc bộ Fujioka

Okura

Nishinakayamatsujigaito

Lễ hội lá mùa thu Fujioka
Khám phá sắc màu trong mơ

Asugawa

Rừng nguyên sinh
Mennoki

Núi Jogayama

(Sekiya Brewery Co., Ltd.)

tetsu Toyo

cao
Câu lạc bộ Sanage

Hồ Aichi

153

30

6

Sân golf St. Creek

Tsukigataira

Tuyến Mei

ờng

Thị trấn Togo

Văn phòng chi nhánh phụ Homi

Miyoshigaoka

Komenoki

gc

Nakayama I.C.

Sanage-higashi I.C.

Đư

3

Trang trại Aichi

Togo PA
Kurozasa

ờn

Toyota-Fujioka I.C.

Sanage I.C.

Showa no Mori

Thác băng Yusui Hiroba ở Inabu

Xưởng rượu Horaisen Ginjo

366

19
Ông Takeo, chủ sở hữu của
Sanshu Shishi Mori Shachu

33

Fukamijoraku

Nishihirose I.C.

Homi

Sakakino Onsen
Sông Azuri

Câu lạc bộ
Nagoya Green

Nông trại đào, lê
và dâu tây Umekou

Câu lạc bộ Miyoshi

Thành phố Nisshin

Đư

njo

Hotel Okadaya Lễ hội lá phong ở Công viên Oidaira

ha

reen

Otagi

Phía Tây Mayumiohashi

Ya

Tojishiryokan
Minami

oo

hi L

Ai • Chikyuhaku
Kinen Koen

ge G

Câu lạc bộ Sasado

Lễ hội hoa tử đằng

-Ka

Lễ hội Sanage
ana

Aic

Koen Nishi

sắt

Geidai-dori

ng S

Sasabara

Công viên kỷ niệm Aichi Expo 2005

Nisshin JCT

Đườ

Sân golf Nagoya Hirohata

g
ờn

Nagakute
Kosenjo

Đư

Nagakute I.C.

Yakusa-higashi I.C.
Yakusa

Trạm dừng bên đường Donguri-no-Sato Inabu
Suối nước nóng Donguri-no-Yu
Chợ Donguri Yokocho

Asahi

11

33

Mitsukurihamaiba

Khách sạn
Kinsenkaku

Bảo tàng gốm sứ tỉnh Aichi
Yakusa I.C.
o)
u Kyury
ến Tob
y
u
(T
Linimo

Bảo tàng
xe ô tô
Toyota

kai

Hẻm núi Kurodani

ng
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To

Đi xe trượt tuyết ở Asahi Kogen Genki-Mura
Nhà hàng đồng quê Keiryuusou

Sô

Trung tâm
Kaisho no Mori

tốc

Fujioka Iinocho

Văn phòng chi nhánh Fujioka

Đườ
ng c

Thành phố Nagakute

ao

Văn phòng chi nhánh Inabu
153
Lễ hội búp bê
Hina theo âm Lễ hội hoa anh đào tán rũ ở Chùa Zuiryoji
lịch của Inabu
Núi Natsuyake-Jogayama

Asahi Kogen Genki-Mura

19

Blueberry-no-Komichi

Xưởng Donguri

Núi Komayama

ichi

Seto Digital Tower

gc

Asahi Kogen Genki-Mura

Đập câu cá Odo Kanko Yana

Noiri

Yukimi Kaido Inabu

Hồ Okuyahagi

ắt A

ờn

Hội chợ chuông gió Odo Yumekake Furin
Trung tâm học tập ngoài trời
dành cho thanh thiếu niên Asahikougen

Làng Neba

2

2

Đư

Yamaguchi

257

Đập Yahagi

Shunjuan Shisuikaku Toufuya
Isamiya Bekkan

Fujioka

Setoguchi

Văn phòng chi nhánh Asahi

Câu lạc bộ Inabu OGM

ng s

33

Tỉnh Nagano

19
Odo Onsen
11

Hirahata Onsen Jurakuso

419
Thành phố Seto

Inabu

Hoa đào tán rũ
ở Kaminaka

Sân golf Pines

Obara Kama

Bảo tàng mỹ thuật giấy Washi no Furusato
ở Obara thành phố Toyota

Đập Kise

Seto-Akatsu I.C.

Shimonigi Moroya

p

Obara

Lễ hội hoa anh đào tán
rũ ở Chùa Daianji

Đập câu cá Oiden Yana
Câu lạc bộ Golf Daiju
20
Sân Asahi

Loo

19

Seto-Shinano I.C.

Shirakawa Hikichi

Senmi Shikizakura
no Sato
19

Đường sắt Aic

N

19

20

Thành phố Ena

1

1

Địa điểm tham quan
Khách sạn và lữ quán ryokan
Sự kiện

Tỉnh Gifu

Đườ

Thành phố Toki

Toyotashi

Bản đồ khu vực Toyota

G

H

Đền thờ Asuke Hachimangu

Chùa Kogetsuin

Matsudaira-Go

Trên khắp Toyota là các
điểm lịch sử, như Đền
Sanage-jinja và Đền
Koromo-jinja.

BẢN ĐỒ TOYOTA
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Đường đến thành phố Toyota
Kanazawa

gano
Na

東海北陸自動車道

金沢

Cao tốc Tokai-Hokuriku

長野

東海環状自動車道
Cao tốc Tokai-Kanjo

北陸自動車道

Cao tốc Hokuriku

美濃関JCT
Mino-Seki

名神高速道路

中央自動車道
小牧JCT

一宮JCT

米原JCT

土岐JCT
Toki

Cao tốc Tomei

愛知環状鉄道 約30分

Tuyến Aichi Loop ~30 phút.

Kusatsu

名神高速道路

Cao tốc Meishin

地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 約50分

Nagoya

Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai và
Tuyến Meitetsu Toyota ~50 phút

名古屋

Osaka

大阪

東海環状自動車道
Cao tốc Tokai-Kanjo

Cao tốc Meihan

Cao tốc Higashi-Meihan

豊田JCT
Toyota

Cao tốc Meishin

Kanazawa-Nishi IC

Cao tốc Tomei

~200 phút. Toyota IC

中央自動車道
Cao tốc Chuo

御殿場JCT

岡崎

豊田東JCT

Toyota-higashi

Gotenba

東名高速道路 Cao tốc Tomei
JR東海道新幹線 名古屋-東京 約100分

Tokyo

東京

JR Tokaido Shinkansen Nagoya-Tokyo ~100 phút.

Quét �ã �ại đây
để biết ��êm ��i t�ết:

Tập hợp đầy đủ thông tin
du lịch của thành phố Toyota!
https://www.tourismtoyota.jp/en/

金沢西IC 約200分 豊田IC

Cao tốc Hokuriku

azaki
Ok

Cao tốc Isewangan

Kameyama

Cao tốc Tomei Suita IC ~160 phút. Toyota IC

北陸自動車道 名神高速道路 東名高速道路

新東名高速道路 Cao tốc Shin-Tomei

伊勢湾岸自動車道

亀山JCT

Seki

Thông tin đường
liên tỉnh

吹田IC 約160分 豊田IC

Cao tốc Meishin

金沢

高速道路の
ご案内

名神高速道路 東名高速道路

大阪

Tuyến Aichi Loop
~30 phút

Cao tốc Tomei

東名阪自動車道
Yokkaichi

関JCT

東名高速道路
東京IC 約240分 豊田IC

Từ Osaka

愛知環状鉄道
約30分

東名高速道路

四日市JCT

東京

Từ Kanazawa

Tuyến Meitetsu Nagoya và Tuyến Meitetsu Mikawa ~55 phút.

Cao tốc Shin-meishin

Từ Tokyo

豊田

名鉄名古屋本線・名鉄三河線 約55分

名阪国道

Okaya

Cao tốc Tomei Tokyo IC ~240 phút. Toyota IC

Toyota

東名高速道路 Cao tốc Tomei

新名神高速道路

岡谷JCT

JR中央本線

Tuyến chính JR Chuo

東名高速道路

JR東海道新幹線
大阪-名古屋 約50分

草津JCT

Kozoji

高蔵寺

Tuyến chính JR Chuo

JR Tokaido Shinkansen
Osaka-Nagoya ~50 phút.

Cao tốc Nagano

Cao tốc Chuo

JR中央本線

Komaki

Ichinomiya

Maibara

長野自動車道

中央自動車道

Cao tốc Chuo

Cao tốc Meishin

Bạn sẽ sử dụng phương
tiện giao thông công cộng?

Xe buýt Toyota Oiden Bus

Tourism TOYOTA

sẽ đưa bạn đi thưởng ngoạn xung quanh.

Thô�� ti� �ơi t�ọ

Thô�� ti� ẩm ��ực

michinavi toyota

Đồ lưu n�ệm & �uà �ặn�

http://michinavitoyota.jp/
Với chức năng tìm kiếm
của Google Maps!

Hãy quét mã để thêm
tài khoản Line chính
thức của chúng tôi!
Tận hưởng các đặc quyền tiện dụng
khi trở thành thành viên của Fan Club
https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

Kết nối với chúng
tôi trên Facebook!
(tiếng Nhật)

Hãy tìm chúng tôi
trên Instagram!

Đăng thông tin mới nhất!
https://www.facebook.com/tourismtoyotaEN/

Khám phá những địa điểm kỳ quan của Toyota!
https://www.instagram.com/tourismtoyota/

Phòng thương mại và công nghiệp Toyota, 1F
1-25 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi, Aichi 471-0034 Japan

TEL 0565-85-7777 FAX 0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/en/

Hiệp hội du lịch Asahi
Trung tâm thông tin du lịch Asahi
Hội trường Asahi Norin Kaikan, 13-13 Shichishomaki,
Odo-cho, Toyota-shi, Aichi 444-2846
Giờ làm việc: 9:00-17:00 Đóng cửa: Thứ hai
TEL 0565-68-3653
FAX 0565-68-3654

Hiệp hội du lịch Asuke - thành phố Toyota

Hiệp hội du lịch Inabu

Hiệp hội du lịch Obara

34-1 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota-shi, Aichi 444-2424
Giờ làm việc: 8:30-17:15 Đóng cửa: Thứ năm
TEL 0565-62-1272
FAX 0565-62-0424

4-1 Harihara, Busetsu-machi, Toyota-shi, Aichi 441-2522
Giờ làm việc: [Mùa hè (Tháng 3 - Tháng 11)] 9:00-17:00
[Mùa đông (Tháng 12 - Tháng 2)] 9:30-16:30
Đóng cửa: Ngày lễ dịp năm mới
TEL 0565-83-3200 FAX 0565-82-3777

441-1 Uedaira, Obara-cho, Toyota-shi, Aichi 470-0531
Giờ làm việc: 9:00-16:00 Đóng cửa: cuối tuần và ngày lễ
TEL 0565-65-3808
FAX 0565-66-0015

WEB

37-1 Koedawa, Onuma-cho, Toyota-shi, Aichi 444-3242
Giờ làm việc: 8:30-17:00 Đóng cửa: cuối tuần và ngày lễ
TEL 0565-90-2530
FAX 0565-90-2530
WEB

WEB

WEB

WEB BLOG

Hiệp hội du lịch Karen-no-Sato
Shimoyama

WEB

Hiệp hội du lịch Fujioka

Hiệp hội du lịch Matsudaira

245 Tanaka, Fujiokaiino-cho, Toyota-shi, Aichi 470-045
Giờ làm việc: 8:30-17:15 Đóng cửa: cuối tuần và ngày lễ
TEL 0565-76-6108
FAX 0565-76-0205

64 Yanaba, Kugyudaira-cho, Toyota-shi, Aichi 444-2216
Giờ làm việc: 9:00-16:00 Đóng cửa: không có ngày cụ thể
TEL 0565-77-8089
FAX 0565-77-8089

WEB BLOG

WEB BLOG

Trong trường hợp bị bệnh, bị thương
hay gặp hỏa hoạn, vui lòng
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