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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 hết năm nay. 
 
 

Now Truyền trực tuyến các buổi 
biểu diễn Kagura!                               
Các buổi biểu diễn của Kagura được tổ chức tại 
ba địa điểm không có khán giả vào tháng 8 đã 
hấp dẫn trên YouTube. 
Kiểm tra các trang web để biết thêm thông tin. 
Trang web của Dự án Khởi động lại Hiroshima 
Kagura: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 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: 
Sinh viên và học sinh cấp 3:  
Học sinh cấp 1 và cấp 2:    

¥260 
¥150  
¥100 

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

 

Triển lãm hoa cúc    菊花展
きっかてん

                        

         Ngày 1 (CN) - 15 (CN) tháng 11 
 

Tiệc trà hoa cúc Kikumi     菊
きく

見
み

茶会
ちゃかい

                         

Kikumi = “ngắm hoa cúc” 

         3 tháng 11 (Thứ 3) 

      Phí trà đạo 
   ☺ Vào vườn miễn phí vào ngày 3 tháng 11 

 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. 

         Ngày 6, 16 & 26 mỗi tháng 

         Tại quán cà phê: 11:00 – 17:00 

Trực tuyến: 15:00 – 17:00 

 Sự kiện cũng được tổ chức trực tuyến 
bằng Zoom. 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 9. 

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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           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 4 & 18 tháng 10 (tất cả đều là Chủ nhật) 

         9:00 – 15:00 

           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 
 

 

Triển lãm tranh hòa bình Hiroshima        

ヒロシマ平和
へ い わ

絵画展
かいがてん

                              
         17 (Thứ Bảy) - 24 (Thứ Bảy) tháng 10 

         10:00 – 18:00 

           Ngân hàng cũ Nhật Bản Chi nhánh 

Hiroshima (Fukuro-machi, Naka-ku) 

           Ngay tại trạm dừng xe điện Fukuro-machi 

      Miễn phí 

     090-1355-3565 

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

 
Sự kiện này đã bị hủy do Covid-19. Vui lòng 
liên hệ với công ty tổ chức sự kiện để biết 
thêm thông tin. 

     Ban điều hành Hiroshima Yoga Peace 080-

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

  
 

Triển lãm hoa cúc tại thành Hiroshima

広島
ひろしま

城
じょう

大菊花展
だいきっかてん

                               
 
2.000 chậu hoa cúc sẽ được trưng bày. 

         24 tháng 10 (T7) - 8 tháng 11 (CN) 

           Thành Hiroshima, Ninomaru và Sannomaru 

           10 phút đi bộ từ ga JR Shin-hakushima 
(tuyến JR Sanyo). 
 Đi xe buýt vòng quanh tham quan 
Hiroshima (tuyến màu cam hoặc tuyến màu 
chanh) và xuống tại Lâu đài Hiroshima 
(Gokoku-jinja-mae). Cách đó 6 phút đi bộ. 

      Miễn phí 

     Hiroshima Matsuri Iinkai    082-554-1813  
 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Các sự kiện tổ chức tại 
Miyajima 

 

http://hachidorisha.com/
https://hananowa2020.com/
mailto:yoga@hiroshima-yogapeace.com
http://hiroshima-yogapeace.com/
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Lễ Hội Hoa Cúc Kikka-sai    菊
きっ

花祭
か さ い

                  

Kikka-sai = dâng hoa cúc 

Một nghi lễ sẽ được thực hiện, sau đó là Bugaku, 
khiêu vũ trong âm nhạc. Hoa cúc sẽ được dâng 
tặng cho các vị thần trong buổi biểu diễn 
Bugaku này. 

         Ngày 15 tháng 10 (Thứ Năm) 

         17:00 

           Đền Itsukushima  

      Phí vào cửa đền 

     Đền Itsukushima   0829-44-2020 
 
 

Lễ hội đền Sanno   三
さん

翁
のう

神社
じんじゃ

祭
さい

          

Bugaku, vũ điệu sân khấu âm nhạc, sẽ được biểu 
diễn. 

         23 tháng 10 (Thứ 6) 

         10:00 

           Đền Sanno    

      Miễn phí 

     Đền Itsukushima    0829-44-2020 
 
  

Lễ Hội Bất Động Minh Vương    
嚴
いつく

島
しま

大仏
だいぶつ

不動明王
ふどうみょうおう

柴
さい

灯
とう

護摩
ご ま

祈願
き が ん

法要
ほうよう

             

Bạn có thể quan sát một nghi lễ, sau đó là lễ đi 
bộ trên ngọn lửa, và tự mình thử trải nghiệm. 

         3 tháng 11 (Thứ 3) 

         13:00 

           Đền Daiganji  

     Đền Daiganji   0829-44-0179 
 
 
 
 
 
 
 
 


