
HIRO CLUB NEWS・BẢO TÀNG 

NL: Người Lớn  SV: Sinh Viên    C3: Học sinh Cấp 3  
C2: Học sinh Cấp 2               C1: Học sinh Cấp 1   
NG:Người Già (từ 65 tuổi trở lên – Cần xuất trình giấy tờ chứng nhận tuổi ) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bảo Tàng 

������ Địa chỉ ���� Ngày nghỉ 

��� Điện thoại ���� Trang Web 

����� Giờ mở cửa (Khung 24 giờ) 

Biểu Tượng 

������� Thời gian/ Ngày 

���� Phí ��������� Khác 

 
Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại     
Thành phố Hiroshima              
Bảo tàng đóng cửa để tu sửa đến tháng 3 năm 
2023. 
������ 1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku, Hiroshima City 
��� 082-264-1121 
����� 10:00 – 17:00    
���� Thứ hai (trừ ngày lễ Quốc gia)  
���� https://www.hiroshima-moca.jp/ 
 
Bảo tàng Nghệ thuật         
Tỉnh Hiroshima             
������ 2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Hiroshima 

City 
��� 082-221-6246 
����� 9:00 – 17:00  
 Vào thứ sáu thì mở đến 20:00 giờ 

���� Thứ 2 (trừ ngày lễ Quốc gia)  
���� http://www.hpam.jp/ 
 
Bảo tàng sẽ đóng cửa cho đến ngày 20/6. 
 
 
 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiroshima 
������ 3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 
��� 082-223-2530 
����� 9:00 – 17:00 
���� Thứ Hai (ngoại trừ trong các cuộc triển lãm 

đặc biệt)  
���� http://www.hiroshima-museum.jp 
 
Triển lãm đặc biệt 
Triển lãm truyện tranh Moomin Stripes 
������� Ngày 17/7 (Thứ Bảy) – 5/9 (Chủ Nhật) 
���� Mua trước: NL: ¥1,100 / SV&C3: ¥800 /  

C2&C1: ¥300 
   Mua tại cửa: NL: ¥1,300 / SV&C3: ¥1,000 
            C2&C1: ¥500  
    Vé đặt trước được bán tại bảo tàng, 

7-Eleven, Lawson và các phòng vé lớn ở 
thành phố Hiroshima cho đến ngày 16 
tháng 7. 

��������� Vé được đánh số thứ tự sẽ được phát để vào 
bảo tàng.  

 

Thông tin dưới đây là chính xác vào cuối tháng 5. 
Sự kiện có thể được lên lịch lại hoặc hủy do COVID-19. 
Vui lòng liên hệ trực tiếp với bảo tàng trước khi đi. 

Bảo Tàng 

 Giờ vào cửa trễ nhất là 30 phút trước giờ đóng cửa.  

https://www.hiroshima-moca.jp/
http://www.hpam.jp/
http://www.hiroshima-museum.jp/

