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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 （かぐら） 

         Sự kiện này đã bị hủy cho đến tháng 12/2020.. 

 
 

Truyền trực tuyến các buổi biểu   

diễn Kagura! （インターネットでかぐらを み

ることができます） 
 
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/ 

 
 

 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. 

 

           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 

 

 

Sự kiện tổ chức tại       
thành phố Hiroshima 

 

Thông tin dưới đây là chính xác vào cuối tháng 11. 

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/
http://hachidorisha.com/
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           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 
 

Lễ hội thắp sáng Hiroshima 2020   

ひろしまドリミネーション 2020  
 

Cây cối dọc theo Đại lộ Hòa bình và các con phố 
mua sắm sẽ được trang trí bằng nhiều loại đèn 
màu khác nhau. 

         21 tháng 11 (T7) - 27 tháng 12 (CN) 

         17:30 – 22:30 

           Đại lộ Hòa bình, phố mua sắm, xung quanh 
ga JR Hiroshima và các địa điểm khác ở trung 
tâm thành phố Hiroshima 

     Ban điều hành dự án thắp sáng Hiroshima  
082-554-1813     
Website: https://www.dreamination.com/ 

 
 

Giáng sinh kiểu Đức ở Hiroshima 
2020 (Trực tuyến) （ひろしまドイツ クリス

マスマーケット 2020・オンライン） 
 
Năm nay, bạn có thể tận hưởng Giáng sinh kiểu 
Đức trực tuyến. Bạn có thể xem video về chợ 
Giáng sinh kiểu Đức, cách nấu các món ăn Giáng 
sinh và rượu nóng, v.v. 

         Đến ngày 31/3 (Thứ tư)  

           Trang web đặc biệt:  

https://www.hiroshima-christmasmarket.jp/ 

     Giáng sinh kiểu Đức ở Hiroshima 2020 
Ban điều hành   080-5237-2257, 

   E-mail: masahiko2257@hi.enjoy.ne.jp 
 
 

Đêm hội Vườn bách thảo Hiroshima
（しょくぶつこうえんが よるも あいています） 

         Ngày 5, 6, 12, 13, 19 & 20 tháng 12, (Thứ bảy 

& Chủ nhật) 

         16:30 – 20:00 (giờ vào cửa cuối ngày: 19:30.) 

    Buổi hòa nhạc:  17:45   19:00 
     Các buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại 

Event Hiroba. Địa điểm sẽ được đổi thành 
Kôdô trên tầng 2 của Tenji Shiryo-shitsu 
nếu trời mưa. 

           Vườn bách thảo Hiroshima, Saeki-ku 

           Từ Trung tâm Xe buýt Hiroshima, bắt xe buýt 
đến Yakushigaoka Danchi qua Vườn Bách 
thảo. 

    Có xe buýt đưa đón miễn phí từ Ga JR 
Itsukaichi (cửa Bắc) đến vườn bách thảo vào 
những ngày diễn ra sự kiện. 

   Lịch trình thời gian xe đưa đón 
   Từ ga JR Itsukaichi (cửa Bắc) 
     15:30  16:10  16:50  17:30  18:55 
   Từ vườn Bách Thảo 
     15:50  16:30  17:10  18:35  19:15 
     20:20  

      Phí vào cổng 

Người lớn: ¥510, Học sinh cấp 3 & cấp 2: 

¥170 (cần có giấy tờ tùy thân ghi ngày sinh ) 

 Miễn phí vé vào cửa cho học sinh trung học 

vào các ngày thứ Bảy. 

     Vườn Bách Thảo Hiroshima  082-922-3600 

   Website: http://www.hiroshima-bot.jp   
 
 

Hiroshima Minato Marché （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 & 12 tháng 12 (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 

 

Lễ hội Tondo ở đền Gokoku 

Hiroshima  （ひろしまごこくじんじゃの とん

ど まつり） 
Lễ hội Tondo là lễ hội lửa được tổ chức vào ngày 
15 tháng 1. Người ta nói rằng sẽ tránh được 
bệnh tật cả năm nếu ăn mochi, bánh gạo nướng 
trên lửa tondo.  

         Ngày 15/1 (thứ sáu) 

         Từ 10:00 giờ trở đi. 

           Đền Gokoku Hiroshima, Naka-ku 

           ① Cách trạm dừng xe điện Kamiya-cho-

higashi 10 phút đi bộ. 

    ② Cách Trung tâm Xe buýt Hiroshima 8 

phút đi bộ. 

     Đền Gokoku Hiroshima   082-221-5590 
   Website: https://www.h-gokoku.or.jp 
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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 

 
 

Lễ hội Chinka-sai （ちんかさい） 

Lễ hội năng động này được tổ chức hàng năm 
vào đêm giao thừa và người dân với hàng trăm 
ngọn đuốc thông lớn nhỏ cầu nguyện cho 
Miyajima được bảo vệ khỏi hỏa hoạn. 

         Ngày 31/12 (Thứ năm) 

         Từ 18:00 trở đi 

           Bãi biển Mikasa-hama 

     Đền Itsukushima    0829-44-2020 
 
 

Lễ hội Momote-sai  （ももてさい） 

Đây là một nghi lễ shinto đánh dấu việc sử dụng 
cung tên đầu tiên trong năm mới, mong muốn 
12 tháng tươi sáng và hạnh phúc. 

         Ngày 20/1 (Thứ 4) 

         Từ 11:00 trở đi 

           Đền Ohmoto  

     Hiệp hội du lịch Miyajima  0829-44-2011, 
Đền Itsukushima    0829-44-2020 

 
 
 

Các sự kiện tổ chức tại 
Miyajima 

 


