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Hanamaki Onsenkyo Hayachine Kagura
Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

Hanamaki là khu vực suối nước nóng hàng đầu 
Nhật Bản. Đi dạo trong khu phố suối nước nóng, 
ngắm nhìn thung lũng từ bồn tắm ngoài trời là 
những cách thư giãn lý tưởng nhất mà chỉ có ở suối 
nước nóng tại Iwate ngập tràn thiên nhiên mới có.

“Kagura” là nghệ thuật ca múa cổ điển để trình diễn 
dâng lên các vị thần. Hayachine Kagura được truyền 
đến chân núi Hayachine từ cách đây hơn 500 năm là 
một tài sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

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



Hanamaki

Ngâm mình trong suối nước nóng để xua tan sự mệt mỏi trong cơ thể, thưởng thức những món ăn 
địa phương và món ăn truyền thống chỉ có ở Iwate. Mặc Yukata và đi dạo xung quanh khách sạn, 
thư giãn trên sàn trải chiếu tatami, là những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời tại các khách sạn ở suối 
nước nóng của Hanamaki được bao bọc bởi thiên nhiên rộng lớn. Hanamaki Onsenkyo chào đón 
bạn với tinh thần hiếu khách.

Trải nghiệm điểm lôi cuốn của Iwate tại 
những khách sạn ở suối nước nóng

Suối nước nóng ở Hanamaki
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Hanamaki

Hội ngộ với khí hậu và văn hóa Hanamaki

Trường tư thục nơi nhà thơ và tác giả của những câu 
chuyện đồng thoại-Kenji Miyazawa đã tổ chức buổi 
học về nông nghiệp và nghệ thuật cho nông dân địa 
phương.

Lễ hội có lịch sử 400 năm, được bắt đầu với sự tôn vinh người sáng 
lập ra thị trấn. Những người trong trang phục Kimono cùng những 
chiếc kiệu được trang trí lộng lẫy diễu hành quanh thị trấn.

Tổ chức triển lãm giới thiệu lịch sử và văn hóa của 
Hanamaki, từ những món đồ thời kỳ đồ đá được khai 
quật, những vật dụng sinh hoạt của các Samurai, v.v…

Còn được gọi là điệu múa truy điệu hươu nai, người ta 
mặc những bộ trang phục đặc biệt với mô típ hươu 
nai và đeo mặt nạ sư tử để múa, đây là nghệ thuật địa 
phương đặc sắc của Iwate.

Khu triển lãm lấy mô típ thế giới quan trong truyện 
đồng thoại của Kenji như “Đêm theo đường sắt lên 
dải Ngân hà” và “Đứa con của gió”, v.v…

Lễ hội Hanamaki

Hiệp hội Rasuchijin Ngôi làng đồng thoại Miyazawa Kenji Bảo tàng thành phố Hanamaki

Điệu múa Shishi Odori



Búp bê gỗ “Kokeshi” bằng gỗ đơn giản, tạo cảm giác mộc mạc 
và ấm áp. Mỗi vùng của Nhật Bản đều có búp bê gỗ Kokeshi 
mang đặc trưng riêng của từng vùng, ở Hanamaki cũng có loại 
búp bê gỗ Kokeshi truyền thống với lịch sử lâu đời. Hãy thử trải 
nghiệm vẽ những bức tranh độc đáo lên thân và đầu của 
chúng để làm quà lưu niệm nào.

Trải nghiệm vẽ tranh cho búp bê gỗ Hanamaki Kokeshi
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Hanamaki

Dạo ngắm phong 
cảnh của Hanamaki

Ngọn núi nổi tiếng với các loại thực vật núi cao và các loài hoa 
được nhiều nhà leo núi ưa thích, chẳng hạn như “hoa nhung 
tuyết Hayachine” rất giống với hoa nhung tuyết Edelweiss.

Phục hồi đầu máy hơi nước đã 
được sử dụng cho đến khoảng 
40 năm trước đây. Tàu lửa du lịch 
chủ yếu chạy tuyến JR Kamaishi.

Thác nước chảy qua các tảng đá, 
có độ cao 8,5m, rộng 30m. Bạn 
nên đi dạo bộ ở gần “suối nước 
nóng Hanamaki”. 

Núi Hayachine

Tàu Ngân hà (SL Ginka)

Thác nước Kamabuchi 
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Văn hóa ẩm thực giàu lòng hiếu khách độc đáo của 
Iwate, tại đây có thể tham gia cuộc thi xem liệu có 
thể ăn được bao nhiêu chén mì Wanko Soba đã 
được cho vào chén nhỏ.

Nơi trưng bày các tài liệu, lịch sử và dụng cụ để sản 
xuất rượu Nhật Bản của “Nanbu Toji”, một trong 3 
xưởng rượu lớn nhất Nhật Bản.

Là nơi ra đời của “Nanbu Toji”, Hanamaki rất phát 
triển nghề làm rượu. Không chỉ rượu Sake Nhật được 
sản xuất từ gạo và nước chất lượng tốt và bởi những 
người thợ tay nghề lão luyện, rượu vang Nhật Bản do 
các xưởng rượu địa phương sản xuất từ nho trồng tại 
Hanamaki cũng rất được ưa chuộng.

Video

Hanamaki

Ẩm thực của Hanamaki

Mì Wanko Soba

Nhà truyền thống Nanbu Toji

Trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Hanamaki đậm hơi thở truyền thống của thời xa xưa

Rượu vang – rượu sake Nhật



Trải nghiệm làm giấy washi
Bạn có thể trải nghiệm việc làm giấy Narushima washi 
thủ công với phương pháp sản xuất của thời xưa, lấy 
vỏ cây làm nguyên liệu.

Hanamaki

Giấy washi làm thủ công, không chỉ dùng để làm 
thiệp và giấy viết thư mà còn được sử dụng cho các 
đồ dùng gia đình, v.v… Độ bền chắc và phong cách 
mộc mạc của giấy rất lôi cuốn.

Đồ thủ công mỹ nghệ mộc mạc tận dụng nguyên liệu đất

Đồ thủ công mỹ nghệ như dù Hanamaki 
và búp bê Hanamaki làm bằng giấy 
washi, búp bê gỗ Hanamaki Kokeshi, 
v.v… là những món quà lưu niệm rất 
được ưa thích.

Búp bê Hanamaki

Búp bê gỗ Hanamaki KokeshiDù Hanamaki

Nghệ thuật của Hanamaki

Giấy Narushima washi

Quà lưu niệm của Hanamaki

Hãy làm thử nào!
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Quê hương của truyện dân gian với “Tono Monogatari 
(huyền thoại về vùng đất Tono)”

Gặp gỡ với cảnh quan nguyên thủy của Nhật Bản

Bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, với 
những dãy “nhà uốn cong” truyền thống của làng quê 
nông thôn. Việc tiếp xúc với nghề nông và giao tiếp với 
những “người giữ gìn truyền thống” luôn hiếu khách 
cũng là một nét lôi cuốn của chuyến đi.

Ngôi làng Tono Furusato

Tono
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Tono

Bạn có thể trải nghiệm nét làng quê nông thôn trong những câu 
truyện dân gian, qua những mái nhà cong lợp tranh, và ngôi đền 
thờ “Oshira sama (thần nuôi ngựa)” xuất hiện trong “truyện kể 
Tono monogatari”.

Con sông nhỏ được lưu truyền là 
nơi sinh sống của “Kappa”, loài yêu 
quái tiêu biểu cho các câu truyện kể 
“Tono monogatari”. Biết đâu bạn 
cũng sẽ gặp một con Kappa trong 
truyền thuyết đấy.

Tượng La Hán được khắc trên những 
tảng đá tự nhiên ở con đường trên 
núi, để an ủi linh hồn của những người 
đã chết trong nạn đói thời Edo.

Oshira Sama

Khu vườn Denshoen

Kappa Buchi

500 vị La Hán
(Gohyakurakan)

Tour hành trình thần bí Tono



Tono
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Theo phong tục xưa của Tono, nơi những người già sẽ trải 
qua những ngày cuối đời gọi là ‘Cánh đồng Dendera”.

Lễ hội mùa Thu tập trung nhiều nghệ thuật địa phương của 
Tono, chẳng hạn như “Kagura”, “Shishi Odori”, “Nanbu Bayashi”. 
Đền thờ được rước diễu hành xung quanh, và bạn có thể hòa 
vào bầu không khí thiêng liêng trong thành phố.

Những tảng đá to đứng thăng bằng một cách hoàn 
hảo cũng xuất hiện trong “Tono monogatari”. Có nhiều 
suy luận khác nhau về nguồn gốc của những tảng đá, 
chẳng hạn như là mộ của người cổ đại, v.v…

Ngôi đền thờ nhỏ được lưu truyền là rất tốt cho các lễ 
kết hôn. Người ta cột miếng vải đỏ vào một tay để cầu 
nguyện một tình yêu hoàn hảo.

Nếu bạn muốn biết về tự nhiên, cuộc sống, lịch sử của Tono và thế giới trong truyện 
kể “Tono monogatari” thì trước tiên hãy đến đây nhé! Bạn có thể tìm hiểu về “Vùng 
quê Tono của Nhật Bản” qua những hình ảnh và triển lãm dễ hiểu. Ở rạp hát, các câu 
truyện dân gian và hoạt hình của “truyện kể Tono monogatari” của “Shigeru Mizuki” 
rất được yêu thích.

Lễ hội miền quê Tono của Nhật Bản

Cánh đồng Dendera

Đền thờ Unedorisama

Đá xếp Tsuzukiishi

Bảo tàng thành phố Tono

Đến với sân khấu của “Tono monogatari”
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Video



Tại làng Tono Furusato có rất nhiều chương trình trải nghiệm 
cuộc sống tươi đẹp của Nhật Bản thời xa xưa. Hãy thử học cách 
làm từ những người bản xứ và tự làm mì soba và bánh dầy 
Mochitsuki, món ăn truyền thống Keiran của Tono, v.v… Đương 
nhiên là bạn có thể ăn những món mình đã làm nữa đấy.

“Chương trình trải nghiệm” Làng Tono Furusato

TonoTận hưởng thiên nhiên ở Tono

Cơ sở hoạt động được bao quanh bởi 
thiên nhiên của các ngọn núi Tono. 
Không chỉ thưởng thức bầu trời đầy sao 
và đạp xe đi dạo, bạn còn có được trải 
nghiệm làm mì soba.

Thắng cảnh được biết đến như là một 
địa danh nổi tiếng với lá phong đỏ vào 
mùa thu. Hãy tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp 
của thung lũng nơi dòng suối chảy qua 
các phiến đá granit xếp theo dạng bậc 
thang nhé.

Cơ sở lưu trú được trang bị nhà tắm công cộng lớn, khu vườn kiểu Nhật 
và nhà mái cong Nanbu. Sức lôi cuốn của Tono đều hội tụ ở đây với nhà 
triển lãm các dụng cụ sinh hoạt và khu giải trí địa phương.

Khu vườn nước Takamuro

Suối Choutan-keiKhu nghỉ dưỡng 
Kashiwagidaira Lake Resort



Tono

Món BBQ theo phong cách Tono hoang dã, nhiên liệu đốt 
được bỏ vào một cái xô, đặt nồi vỉ sắt nướng lên trên. Sau 
đó cho thịt cừu lên để nướng.

Video

Món ăn địa phương với bột đã được xé thành miếng 
nhỏ sau khi đã trộn, rồi thả vào nồi nước dùng vị 
nước tương có thêm nhiều thành phần nguyên liệu 
như rau, v.v... 

Món ăn địa phương nhìn giống như trứng gà. Món 
bánh vị ngọt với nhân đậu đỏ ninh nhừ được bọc 
trong lớp bột gạo.

Ẩm thực của Tono

Thưởng thức hương vị của món ăn thôn quê thời xa xưa được lưu truyền tại Tono

Món Tono Genghis Khan

Mì thịt heo Hittsumi

Món Keiran



Lễ hội Tono Dobekko
Sự kiện truyền thống của Tono được tổ chức vào 
mùa Đông. Mọi người ngồi quanh bếp lửa và uống 
Doburoku với đồ nhắm là món ăn địa phương.

Rượu của Tono

Rượu vang

Rượu địa phươngBia Zumona

Loại rượu địa phương của Tono còn 
được gọi là “Dobekko”. Là loại rượu 
đơn giản được lên men từ gạo và là 
nguyên mẫu của rượu Sake Nhật Bản.

Ngoài Doburoku và rượu Sake Nhật, bạn 
cũng có thể mua loại bia địa phương và 
rượu vang nho núi, v.v... Hãy chọn chúng 
làm quà tặng cho chuyến đi của bạn.

Doburoku

Quà lưu niệm của Tono

Với văn hóa ẩm thực phong phú, các loại rượu thơm ngon của Tono cũng rất có sức lôi cuốn

Tono

Hãy uống thử nào!



Hokuto Shin-Hakodate

Shin-Aomori

MoriokaAkita

Akita Shinkansen

Tohoku Shinkansen

Hokkaido Shinkansen

Sendai

Fukushima

Shin-Hanamaki

Yamagata

Shinjo

↓đến Tokyo

↑
Đến Hokkaido

Tono

Hanamaki

Hiraizumi

Suối Oirase

Kakunodate

Chùa Yama-dera

Aizu-Wakamatsu

Đảo Matsushima

Nông trường Koiwai

Yamagata Shinkansen

Ichinoseki

Khu vực Tohoku     
Điểm du lịch chính

[Tỉnh Yamagata]

[Tỉnh Akita]

[Tỉnh Miyagi]

[Tỉnh Iwate]

[Tỉnh Aomori]

[Tỉnh Fukushima]

Lễ hội tuyết Iwate

Kakunodate
[Tỉnh Akita]

Aizu-Wakamatsu
[Tỉnh Fukushima]

[Tỉnh Aomori]

Chùa Yama-dera
[Tỉnh Yamagata]

Tỉnh Yamagata nổi tiếng với lễ hội Hanagasa. Tương 
truyền rằng nhà thơ Haiku Matsuo Basho đã từng ghé 
thăm chùa Yama-dera, khi leo lên hết 1015 bậc thang 
đá, một bức tranh toàn cảnh rộng mở giống như bạn 
đang ở trên không trung.

Tỉnh Akita nổi tiếng với lễ hội Namahage và món Kiritanpo 
Kakunodate trước đây là một thị trấn nhỏ phồn vinh 
nằm dưới chân thành, khu phố yên tĩnh mang dáng dấp 
của những ngôi nhà của giới võ sĩ Samurai thời xưa còn 
được gọi là “Tokyo thu nhỏ ở Michinoku”. 

Tỉnh Miyagi với thành phố Sendai được biết đến là 
“Thành phố của cây cối”. Matsushima là 1 trong 3 
thắng cảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản, quần đảo có sức 
hút với vẻ đẹp tự nhiên của Thái Bình Dương và 260 
hòn đảo nhỏ. Vịnh Matsushima khi ngắm nhìn từ 4 
hướng đều là một tuyệt sắc tự nhiên.

Tỉnh Iwate nổi tiếng với vùng đất gắn bó với Kenji 
Miyazawa. Ở nông trường Koiwai, ngoài các điểm vui 
chơi đa dạng, bạn còn còn được thưởng thức các lễ 
hội tuyết và lễ hội chiếu sáng, v.v… trong suốt một 
năm cùng với gia đình.

Tỉnh Aomori nổi tiếng với lễ hội Nebota. Bạn có thể 
chiêm ngưỡng dòng suối trong xanh và những thác 
nước khác nhau của suối Oisare chảy ra từ hồ Towada, 
và cảm nhận được sự hùng vĩ của tự nhiên.

Tỉnh Fukushima, xứ sở của nước nóng với nhiều loài 
hoa tuyệt đẹp. Biểu tượng của Aizu Wakamatsu - thành 
Tsugura-jo là tòa tháp Tenshukaku gạch đỏ duy nhất ở 
Nhật Bản. Vào mùa Xuân, ở đây được nhuộm màu bởi 
gần 1000 cây hoa anh đào.

Nông trường Koiwai
[Tỉnh Iwate]

Suối Oirase

[Tỉnh Miyagi]

Đảo Matsushima



Sân bay Iwate Hanamaki

Sendai

Akita

Yamagata

Ichinoseki

Shin-Aomori

Hakodate

Sapporo

Hachinohe

Tokyo

Morioka

Sân bay Sendai

Sân bay Chitose mới

Sân bay 
Hakodate

Sân bay Aomori

Sân bay Akita

Sân bay Narita
Sân bay Haneda

Hiệp hội Du lịch Hiraizumi
61-7 Izumiya, Hiraizumi, Hiraizumi-cho, Nishiiwai-gun, Iwate-ken, 209-4102

Điện thoại: 0191-46-2110  FAX: 0191-46-2117
http://hiraizumi.or.jp

Hiệp hội Du lịch Hanamaki
3-183-1 Kuzu, Hanamaki-shi, Iwate-ken, 025-0004

Điện thoại: 0198-29-4522  FAX: 0198-29-4447
http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/

Hiệp hội Du lịch thành phố Tono
5-8 Shinkokucho, Tono-shi, Iwate-ken, 028-0522

Điện thoại: 0198-62-1333  FAX: 0198-62-4244
http://www.tonojikan.jp

Hướng dẫn về giao thông

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

Sân bay Aomori

Sân bay Akita

Sân bay Narita

Sân bay Haneda

Sân bay Sendai

Sân bay Chitose mới

Sân bay Hakodate

Khoảng 3 giờ 20 phút ~

Khoảng 2 giờ 30 phút ~

Khoảng 3 giờ 40 phút ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 3 giờ 30 phút ~

Khoảng 2 giờ 50 phút ~

Khoảng 4 giờ ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 3 giờ 40 phút ~

Khoảng 3 giờ 30 phút ~

Khoảng 5 giờ ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 3 giờ 20 phút ~

Khoảng 3 giờ 10 phút ~

Khoảng 4 giờ 20 phút ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 1 giờ 30 phút ~

Khoảng 1 giờ 30 phút ~

Khoảng 2 giờ 40 phút ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 2 giờ

Khoảng 1 giờ ~

Khoảng 2 giờ 10 phút ~

Ga Hiraizumi

Sân bay Iwate Hanamaki

Ga Tono

Khoảng 4 giờ 20 phút ~

Khoảng 3 giờ 50 phút ~

Khoảng 5 giờ ~

Ga Hiraizumi

Ga Shin-Hanamaki

Ga Tono

Tohoku Main Line

Shin-Hanamaki TonoHanamaki

Hiraizumi

Tohoku Shinkansen

Sân bay
Iwate Hanamaki

Tỉnh Iwate

Hakodate

Aomori

Hachinohe

Akita Shinkansen

Akita Morioka

Ichinoseki

Sendai

Tokyo

Hanamaki
Tono

Hiraizumi
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