Iwate, cuộc hành trình thần bí
Cẩm nang du lịch điện tử Hiraizumi - Hanamaki - Tono

Nền văn hóa hoàng kim của Nhật Bản cổ đại
Hành trình đến di sản văn hóa Thế giới “Hiraizumi”

Sự huyền bí của đất đai và nghệ thuật truyền thống
Đến với Hanamaki - Thị trấn của suối nước nóng

Quê hương của truyện dân gian “Tono Monogatari
(huyền thoại về vùng đất Tono)”
Hội ngộ với cảnh quan nguyên thủy của Nhật Bản

Hướng dẫn khu vực Hiraizumi

Hướng dẫn khu vực Hanamaki

Hướng dẫn khu vực Tono

Sức lôi cuốn của Hiraizumi

Sức lôi cuốn của Hanamaki

Sức lôi cuốn của Tono

— Sách điện tử —

— Xem Video —

— Sách điện tử —

— Xem Video —

— Sách điện tử —

— Xem Video —

Tìm kiếm một Nhật Bản của riêng tôi
Vào Thế kỷ 12, Oshu Hiraizumi được mệnh danh là “Michinoku (vùng xa
xôi, hẻo lánh) do vị trí địa lý cách xa thủ phủ Kyoto của Nhật Bản, đã nở rộ
một nền văn hóa hoàng kim độc đáo. Ngày nay, ở khu vực này vẫn còn nhiều
di tích, đền chùa, công viên đã được xây dựng để cầu nguyện cho linh hồn
của những người đã mất do nội chiến và cho tất cả những sinh vật tồn tại trên
trái đất được bình yên. Hãy đến với Hiraizumi để khám phá một Nhật Bản
khác nhé.

Gặp gỡ với 4 mùa của Iwate
Mùa Xuân ở xứ sở tuyết Iwate được báo hiệu bởi sắc hồng của hoa anh đào.
Mùa Hè với những cơn gió mát dịu thổi qua địa cầu xanh tươi. Mùa Thu với
tất cả cây cỏ đều nhuộm sắc vàng và đỏ. Mùa Đông thì tuyết phủ trắng xóa
cả vùng. Iwate là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những cảnh sắc hoàn toàn
khác nhau theo từng mùa, lối sống và ẩm thực cũng thay đổi đa dạng theo
mùa. Bạn muốn đến du lịch vào mùa nào?

Một Nhật Bản thuần túy đang hiện diện ở đây
Trải nghiệm cuộc sống nông thôn với những lễ hội làng quê truyền thống của
Nhật Bản, những ngôi nhà truyền thống, và những câu truyện dân gian,
huyền thoại cổ mà chỉ ở địa phương mới có. Du khách có thể cảm nhận sâu
sắc cuộc sống tươi đẹp của Nhật Bản thời xa xưa. Đây chính là điểm hấp dẫn
của hành trình đến Iwate. Thời gian tiếp xúc với những người dân Iwate
hiền hòa, nhiệt tình và hiếu khách sẽ trở thành một trong những kỷ niệm
đáng nhớ của chuyến đi.

Sự quyến rũ của Iwate đánh thức 5 giác quan
Với rất nhiều suối nước nóng, Iwate nổi tiếng là khu vực có nhiều suối nước
nóng hàng đầu ở Nhật Bản. Từ thời xưa, suối nước nóng đã được sử dụng để
tăng cường sức khỏe và chữa bệnh, ngày nay, nó còn trở thành điểm tham
quan rất được ưa thích. Thưởng thức các món ăn địa phương với nguyên liệu
phong phú của Iwate cũng là một phần thú vị không thể thiếu trong chuyến
đi. Hãy để cơ thể của bạn được thả lỏng và hòa nhập với thiên nhiên nhé.

Nền văn hóa hoàng kim của Nhật Bản cổ đại
Hành trình đến di sản văn hóa Thế giới “Hiraizumi”
Di sản thế giới

Hiraizumi

Chùa Chuson-ji (Konjiki-do)
Ngôi đền Phật giáo được Fujiwara no Kiyohira là thế hệ
đầu tiên cai trị Hiraizumi xây dựng. “Konjiki-do” được
chạm khắc bằng vàng lá biểu tượng của văn hóa
Hiraizumi với mong muốn hòa bình trong thời chiến
loạn.

Video

Video

Vườn Jodo và văn hóa truyền thống của Hiraizumi
Di sản thế giới

Hiraizumi

Chùa Motsu-ji (khu vườn Jodo)

Video

Ngôi đền Phật giáo được cho là niềm tự hào về sự
rực rỡ của đất nước vào thời đại Fujiwara. Khu vườn
Jodo được xây dựng kết hợp cảnh quan thiên nhiên,
sông ngòi và biển vẫn còn tồn tại cho đến nay.

Tiệc thơ ca bên suối ở chùa Motsu-ji

Điệu múa trường thọ (Ennen)

Mọi người mặc trang phục và ngâm thơ waka quanh
dòng suối chảy trong khu vườn Jodo, tái hiện lại
cảnh vui chơi thời Heian.

Sự kiện truyền thống mừng năm mới đã được kéo
dài qua 800 năm kể từ khi thành lập chùa Motsu-ji.
Lễ hội trình diễn những điệu múa thanh nhã để cầu
nguyện trường thọ.

(Chủ Nhật tuần thứ tư của tháng 5 hằng năm)

(Lễ hội đêm 20 chùa Motsu-ji/ngày 20 tháng 1)

Di sản thế giới

Di sản thế giới

Di sản thế giới

Chùa Muryoko-in

Di tích chùa Kanjizaio-in

Núi Kinkei

Dấu vết của ngôi chùa được xây dựng bởi đời thứ 3 của
dòng họ Fujiwara là Fujikawa Hidehira, ngôi chùa giống mô
hình của Phật đường Phượng Hoàng được in ở mặt sau của
đồng xu 10 yên. Đến nay vẫn còn vết tích của khu vườn và
nền đá.

Di tích của ngôi chùa được xây dựng vào thời kỳ rực rỡ của
dòng họ Fujiwara. Bạn có thể nhìn thấy tàn tích của khu vườn
Jodo hầu như toàn vẹn, và hiện nay khu vườn đang được sử
dụng làm công viên.

Ngọn núi nằm giữa chùa Chuson-ji và chùa Motsu-ji, có hình
nón giống như kim tự tháp. Nó tồn tại mang tính tượng trưng
và là tiêu chuẩn cho việc phát triển đô thị ở Hiraizumi

Dạo quanh các địa điểm liên quan đến quần thể kiến trúc di sản Thế giới “Hiraizumi”
Chùa Takkoku no Iwaya Bishamon-do

Trung tâm Di sản Văn hóa Hiraizumi

Ngôi chùa cổ được xây dựng bởi gia tộc Fujiwara cách
đây 1200 năm. Bạn có thể nhìn thấy bức tượng được
khắc trên tảng đá lớn và ngôi chùa được xây trong đá.

Giới thiệu và trưng bày những đồ tạo tác đã được khai
quật khảo cổ từ di tích của Hiraizumi, và lịch sử, văn
hóa của Di sản Thế giới Hiraizumi.

Video

Hiraizumi

Hiraizumi

Lễ hội Fujiwara
Tổ chức vào mùa Xuân (ngày 1 ~
5/5) và mùa Thu (ngày 1 ~ 3/11)
hằng năm. Là một sự kiện lớn vào
mùa Xuân, tái hiện cảnh lịch sử
của Hiraizumi, tại đây bạn có thể
xem được đám rước “Minamoto
no Yoshitsune-ko Azumakudari”.

Hoa sen chùa Chuson-ji
Hoa sen cổ nở hoa từ hạt giống của 800 năm trước
đã được phát hiện tại Konjiki-do.

Lễ hội Ayame (Hoa diên vĩ) chùa Motsu-ji
(ngày 20/6 ~ ngày10/7)

Vườn hoa diên vĩ trong khu vườn jodo chùa Motsu-ji.
Thời điểm ngắm hoa tuyệt nhất là vào đầu mùa Hè.

Bốn mùa và lễ hội của Hiraizumi
Video

Hoa anh đào
Những hàng cây hoa anh đào dọc con
đường dẫn đến chùa Chuson-ji và
Motsu-ji báo hiệu mùa Xuân đã đến.

Lễ hội đêm 20 chùa Motsu-ji

Hiraizumi Mizukake Mikoshi

Mọi người cầm đuốc diễu hành qua đền thờ
để cầu nguyện cho năm mới. Có trình diễn
điệu múa trường thọ.

Là lễ hội trung tuần tháng 7, các đền thờ Shinto
lưu động (mikoshi) đã được thanh tẩy bằng
nước sạch từ hai bên đường sẽ diễu hành
trong thị trấn Hiraizumi.

(ngày 20/1)

Phong cảnh cây thay lá
Từ giữa tháng 10, bạn có thể ngắm
cảnh cây cối đổi sắc lá ở các ngôi
chùa của Hiraizumi.

Trải nghiệm thư giãn độc đáo chỉ có ở Nhật tại
suối nước nóng của Hiraizumi
Hãy thử dạo quanh di sản của Thế giới, và trải nghiệm tắm
Onsen. Ngoài những khách sạn suối nước nóng mà bạn có thể
nghỉ trọ, ở Hiraizumi cũng có các cơ sở suối nước nóng chỉ phục
vụ du khách tắm đi về trong ngày, bạn có thể rũ bỏ những mệt
mỏi trong chuyến đi của mình trong làn nước ấm áp, và tận
hưởng trải nghiệm thư giãn độc đáo chỉ có ở Nhật Bản.

Cảnh tuyết
Suối nước nóng ở Hiraizumi Yukyunoyu

Vào mùa Đông tuyết phủ dầy, bạn
có thể chiêm ngưỡng một phong
cảnh hoàn toàn khác biệt với những
mùa khác.

Thịt bò miền Nam Iwate

Văn hóa ẩm thực Mochi

Phía Nam tỉnh Iwate là vùng sản xuất thịt bò Nhật
thượng hạng với đặc trưng là thịt có những vân mỡ
cực nhỏ.

Món Mochi (bánh gạo) là một món ăn của người
Nhật đem đến sự may mắn. Việc thưởng thức những
chiếc bánh mochi nhỏ với những hương vị khác nhau
chính là phong cách Hiraizumi.

Ẩm thực của Hiraizumi

Những món ăn tươi mới và nhiều màu sắc, đầy tính hiếu khách truyền thống của Hiraizumi

Hiraizumi

Mì Moridashi Wanko soba
Các món mì soba và tempura, v.v… được sắp vào
trong những chén nhỏ là hàng thủ công mỹ nghệ
truyền thống “Sơn mài Hidehira (Hidehiranuri)”.

Hãy làm thử nào!

Trải nghiệm vẽ trang trí
Video

Trải nghiệm với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
truyền thống và sơn Hidehira của Hiraizumi. Hãy dùng
cây cọ vẽ những bức tranh lên đũa, v.v… để làm ra
một tác phẩm độc nhất trên Thế giới.

Sơn mài Hidehira

Bát đĩa gỗ sơn mài đặc trưng với các hình thoi trang
trí bằng vàng lá, theo phong cách của Hidehira lãnh chúa đời thứ 3 của gia tộc Fujiwara.

Nghệ thuật của Hiraizumi

Tiếp xúc với kỹ năng của những thợ thủ công bậc thầy đã tạo nên văn hóa hoàng kim của Hiraizumi
Quà lưu niệm của Hiraizumi
Hiraizumi
Búp bê Bồ tát địa tạng (Ojizosan)
(Nanbu tetsubin)

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền
thống của Iwate như Nanbu Tetsubin (ấm
sắt), các sản phẩm thủ công bằng thủy
tinh và các sản phẩm thủ công dân gian
đậm chất Nhật Bản là những sản phẩm
được gợi ý để bạn chọn làm vật kỷ niệm
cho chuyến đi.

Nanbu tetsubin

Thủy tinh

