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Công viên rừng & Khu Bảo tồn    
Côn trùng Thành phố Hiroshima                     
������ 10173 Fujigamaru, Fukuda-cho, Higashi-ku 
���  Công viên rừng: 082-899-8241 

 Khu Bảo tồn côn trùng: 082-899-8964 
����� 9:00 – 16:30 
���� Công viên rừng và Khu Bảo tồn côn trùng:  

thứ tư  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

����  Công viên rừng: Miễn phí 
 Khu Bảo tồn côn trùng:  

Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥170 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

����  Công viên rừng: 
http://www.daiichibs-shitei.com/forest/index.html 

 
 Khu Bảo tồn côn trùng: 

http://www.hiro-kon.jp/ 
 
Vườn Bách Thảo Hiroshima                     
������ 3-495 Kurashige, Saeki-ku 
��� 082-922-3600 
����� 9:00 – 16:30 
���� Thứ sáu  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥170 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.hiroshima-bot.jp/ 
 
Bảo tàng Văn hóa và Khoa học     
dành cho trẻ em 5-Days                    
������ 5-83 Motomachi, Naka-ku 
��� 082-222-5346 
����� 9:00 – 17:00 
���� Thứ hai 
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Phí vào cửa Cung Thiên Văn 
Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥250 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/ 
 

Giới thiệu về Cơ Sở 

������ Địa chỉ 

��� Điện thoại 

����� Giờ mở cửa 

���� Ngày nghỉ 

���� Phí vào cửa 

���� Trang Web 

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

CƠ SỞ CÔNG CỘNG 

Để ngăn chặn COVID-19 lan rộng, các cơ sở công cộng được liệt kê trong danh sách sau sẽ 
đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2021. 
 Công viên rừng & Khu Bảo tồn Côn trùng Thành phố Hiroshima  
 Vườn bách thảo Hiroshima 
 Bảo tàng Văn hóa và Khoa học dành cho trẻ em 5-Days 
 Sở Thú Asa  
 Bảo tàng khoa học giao thông Numaji  
 Bảo tàng Khí tượng Ebayama Thành phố Hiroshima 
 Bảo tàng Tư liệu Quê Hương Thành phố Hiroshima 
 Thư viện Văn hóa phim ảnh Thành phố Hiroshima 
Thông tin về lịch học sau ngày 20/6, vui lòng liên hệ trực tiếp các cơ sở. 
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Sở Thú Asa                         
������ Asa-cho Dobutsuen, Asakita-ku 
��� 082-838- 1111 
����� 9:00 – 16:30 
���� Thứ năm  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥170 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.asazoo.jp/ 
 
Bảo tàng khoa học giao thông     
Numaji               
������ 2-12-2 Chorakuji, Asaminami-ku 
��� 082-878-6211 
����� 9:00 – 17:00 
���� Thứ 2  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥250 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.vehicle.city.hiroshima.jp 
 
Bảo tàng Khí tượng Ebayama     
Thành phố Hiroshima          
������ 1-40-1 Eba-minami, Naka-ku 
��� 082-231-0177 
����� 9:00 – 17:00 
���� Thứ 2  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Người lớn: ¥100 
Người già & học sinh cấp 3: ¥50 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.ebayama.jp/ 
 
Bảo Tàng Tư Liệu Quê Hương   
Thành phố Hiroshima                                 
������ 2-6-20 Ujina-miyuki, Minami-ku 
��� 082-253-6771 
����� 9:00 – 17:00 
���� Thứ 2  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Người lớn: ¥100 
Người già & học sinh cấp 3: ¥50 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

���� http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/ 

Thư viện Văn hóa phim ảnh       
Thành phố Hiroshima               
������ 3-1 Motomachi, Naka-ku 
��� 082-223-3525 
����� 10:00 – 20:00 (Thứ ba – Thứ bảy)  

10:00 – 17:00 (Chủ nhật, ngày lễ & 6/8) 
���� Thứ 2  
Đóng cửa đến ngày 20 tháng 6 

���� Trình chiếu phim 35mm 
Người lớn: ¥510 
Người già & học sinh cấp 3: ¥250 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

Buổi chiếu phim khác  
Người lớn: ¥380 
Người già & học sinh cấp 3: ¥180 
Học sinh cấp 2 trở xuống: Miễn phí 

    Sinh viên nước ngoài: Miễn phí  
(Vui lòng xuất trình thẻ sinh viên của bạn 
hoặc Thẻ miễn phí của Trung tâm Quốc tế 
Hiroshima.) 

���� http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/ 
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