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Biểu Tượng 

         Ngày       Phí 

         
Giờ (Khung 
24 giờ) 

       Đăng ký 

           Địa điểm      Liên hệ 

           Cách đi            Khác 

 

 
 
 

 Biểu diễn Kagura  

 

Hiroshima Kagura                   

広島
ひろしま

県民
けんみん

文化
ぶ ん か

センター「広島
ひろしま

神楽
か ぐ ら

」定期
て い き

公演
こうえん

      
 
 

         Sự kiện này đã bị hủy cho đến tháng 9. 

         19:00 – 20:45 (Cửa mở đến 18:00 giờ) 

           Trung tâm văn hóa công dân tỉnh Hiroshima 
(Hiroshima Kenmin Bunka Center), Naka-ku, 
Otemachi, Naka-ku (gần Hondori) 

           3 phút đi bộ từ trạm xe điện Kamiya-cho-nishi 

hoặc trạm Hondori. 

      ¥1,200 

     Trung tâm Văn hóa Công dân tỉnh Hiroshima  
(Hiroshima Kenmin Bunka Center) 082-245-
2311 

            Ghế ngồi không được chỉ định trước. 
 Vé sẽ được bán từ 17:40 giờ vào ngày  
biểu diễn tại Trung tâm.  
Cần phải lấy số để mua vé. 
Số sẽ được phát từ 16:30 giờ tại Trung tâm 
(sảnh tầng 1). Vé không có bán trước. 
 
 

 

 
 Sự kiện tại Shukkeien Garden  
 

Shukkeien Garden 
         9:00 – 18:00 (tháng 4 – tháng 9)  

9:00 – 17:00 (tháng 10 – tháng 3) 

           5 phút đi bộ từ trạm xe điện Shukkeien-mae 

(tuyến Hiroden Hakushima). 

      Người lớn: ¥260 
Sinh viên và học sinh cấp 3:  ¥150 

   Học sinh cấp 1 và cấp 2: ¥100 

     082-221-3620    
Website: http://shukkeien.jp/ 

 

 

Keiro Tea Ceremony               

(Tiệc trà Ngày Lễ Kính Lão)    敬老
けいろう

茶会
ちゃかい

                         
         Ngày 20/9 (chủ nhật.) 

      Phí vào cửa & phí trà đạo 

 
 

Kangetsu Tea Ceremony           

(Tiệc Trà Ngắm Trăng)    観月
かんげつ

茶会
ちゃかい

                         
         Ngày 1/10 (Thứ 5) 

      Phí vào cửa & phí trà đạo 
 
 

 Các sự kiện khác  

 
 

Nói chuyện với những người còn  
sống xót sau bom nguyên tử          
「６」のつく日

ひ

 語
かた

り部
べ

さんとお話
はな

ししよう！      

 
Đây không giống như một bài giảng, mà là một 
buổi nói chuyện với những người còn sống sót 
sau bom nguyên tử. Bạn có thể nói chuyện với 
những người còn sống sót sau bom nguyên tử 
bằng tiếng Anh vào các ngày có số 6 hàng tháng.  

            Sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến bằng 
Zoom trong thời gian này. Cần phải đăng 
ký trước. Vui lòng kiểm tra trang web của 
Hachidori-sha để biết thêm thông tin. 

Sự kiện tổ chức tại       
thành phố Hiroshima 

 

Thông tin dưới đây là chính xác vào cuối tháng 8. 

Hoạt động có thể được sắp xếp lại hoặc hủy bỏ do COVID-19. 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với ban tổ chức sự kiện trước khi đi. 
 

http://shukkeien.jp/
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         Ngày 6, 16 & 26 mỗi tháng 

         Vui lòng xác nhận từ Facebook Hachidori-sha  

           Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-cho, 
Naka-ku 

           5 phút đi bộ từ trạm xe điện Dobashi-cho.  

      Miễn phí 

     Social Book Café Hachidori-sha 082-576-4368 
E-mail: hachidorisha@gmail.com 

Website: http://hachidorisha.com 

           Social Book Café Hachidori-sha 
Giờ mở cửa:  
Thứ tư, thứ năm & thứ sáu:    15:00 – 18:30 
Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ:    11:00 – 18:30 
Các ngày 6, 16 &26 hàng tháng: 

 mở cửa từ 11:00 giờ 
Ngày nghỉ: thứ hai & thứ ba 
 

 

Hiroshima Hananowa 2020               
ひろしまはなのわ                               

 

 

         Đến ngày 23 tháng 11 (Thứ Hai) 

           Công viên Quốc gia Bihoku Kyuryo, Công viên 

Sera Kenmin của tỉnh, Công viên Bingo Undo 
của tỉnh, Công viên Miyoshi của tỉnh và những 
nơi khác 

      Miễn phí 

     Ban điều hành   

Trang Web: https://hananowa2020.com 
 

 

Hiroshima Minato Marché              
ひろしまみなとマルシェ                         

 

Bạn có thể mua và nếm thử rau quả tươi được 
trồng tại địa phương và các sản phẩm thực 
phẩm khác tại chợ này. 

         Ngày 6 & 20 tháng 9 (tất cả đều là Chủ nhật) 

         8:00 – 14:00 

           Không gian mở giữa các bến Đông và Tây của 
cảng Hiroshima (Minami-ku) 

           Ngay trạm dừng xe điện trên cảng Hiroshima. 

     Văn phòng Hiroshima Minato Marché  
082-255-6646 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroshima Yoga Peace ’20                    
ひろしまヨガピース ´20                       

Huấn luyện viên yoga nổi tiếng từ Nhật Bản và 
nước ngoài sẽ đến dạy các kiểu yoga khác nhau. 
         Ngày 17 (Thứ bảy) & 18 (Chủ nhật) tháng 10 

         17 tháng 10 (Thứ bảy): 10:00 am – 7:30 pm 
   18 tháng 10 (Chủ Nhật): 10:00 am – 5:30 pm 

 Vui lòng kiểm tra trang web cho lịch trình. 

           Đền Honganji Hiroshima Betsuin, Đền Honryuji 
& Đền Shozenbo ở Teramachi, Naka-ku 

            10 phút đi bộ từ ga JR Yokogawa 
  Từ ga JR Hiroshima, lên xe điện và xuống tại 
trạm Teramachi. 5 phút đi bộ từ đó. 

      ¥3.500 cho 1 lớp học; ¥ 9.500 cho 3 lớp học; 
¥14.000 cho 5 lớp học. Cho thuê thảm yoga: 
¥ 500/ngày 

       Đăng ký thông qua trang web 
(https://ticketyogap.shop-pro.jp/) (Chỉ có tiếng 

Nhật). 

     Ban điều hành Hiroshima Yoga Peace 080-

5629-1892  
E-mail: yoga@hiroshima-yogapeace.com 
Trang Web: http://hiroshima-yogapeace.com/ 

  
 

 
 
 
 
Vui lòng kiểm tra trang web của Hiệp hội du lịch 
Miyajima để biết thêm thông tin. 
Website: http://www.miyajima.or.jp/english 

           Đi phà đến Miyajima từ Miyajima-guchi. 
   ▪ Ga JR Miyajima-guchi (Tuyến JR Sanyo). 

▪ Điểm dừng xe điện Miyajima-guchi (Xe điện 

Hiroden tuyến Miyaima). 

      Đền Itsukushima 
Người lớn & sinh viên đại học:         ¥300 
Học sinh cấp 3:                      ¥200 
Học sinh cấp 1, cấp 2:                ¥100 

     Hiệp hội du lịch Miyajima   0829-44-2011 

 

Daishoin Temple Special Night-    
Opening (Ngắm cảnh đêm đặc biệt 

tại Đền Daishoin)- 大聖院
だいしょういん

特別
とくべつ

夜景
や け い

拝観
はいかん

                  

Khuôn viên của ngôi Đền Daishoin sẽ được thắp 
sáng bằng nến. 

         Ngày 9/9 (thứ 4) & 10 (thứ 5)   

         18:00 – 20:30 

           Đền Daishoin  

      ¥1,000 

     Đền Daishoin    0829-44-0111 

Các sự kiện tổ chức tại 
Miyajima 

 

http://hachidorisha.com/
https://hananowa2020.com/
https://ticketyogap.shop-pro.jp/
mailto:yoga@hiroshima-yogapeace.com
http://hiroshima-yogapeace.com/
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Miyajima Candle Festival, Mantoe   
Lễ Hội Nến, Đèn Lồng Miyajima    
宮島
みやじま

ローソクまつり 萬
まん

燈会
と う え

            

Nhiều ngọn nến sẽ được thắp lên để an ủi linh 
hồn những người đã khuất. Các nghi lễ và buổi 
hòa nhạc vì Hòa bình Thế Giới sẽ được tổ chức 
từ 19h ngày 11/9 và từ 18h30 ngày 12 & 13/9. 

         Ngày 11/9 (thứ 6) – 13 (chủ nhật)  

         18:00 – 21:00 

           Đền Daishoin     

      Miễn phí 

     Đền Daishoin    0829-44-011 
 

Festival at Shinomiya Shrine      
(Lễ hội tại đền Shinomiya )           
四宮
しのみや

神社
じんじゃ

祭
さい

（たのもさん）             

 Hầu hết các sự kiện đã bị hủy bỏ do 
COVID-19 trong năm nay. Chỉ có nghi lễ 
được tổ chức từ 15h00. 
Vào thời cổ đại, vì Miyajima được cho là hòn 
đảo của các vị thần, nên mọi người bị cấm đào 
và xới đất. Người dân ở Miyajima phụ thuộc 
vào các sản phẩm nông nghiệp từ đất liền qua 
biển trong một thời gian dài, và do đó hàng 
năm họ đi thuyền Tanomosan được trang trí 
bằng búp bê, thực phẩm và tiền đến vùng đất 
chính để tỏ lòng biết ơn. 

         Ngày 17/9 (thứ 5)  

         15:00 

           Đền Shinomiya  

     Đền Itsukushima    0829-44-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


