Ukiyo-e Course

【Hành trình Ukiyo-e】

Trải nghiệm thực kỹ thuật truyền thống, văn hóa Samurai
Ngày thứ 1

Di sản thế giới "Hieizan Enryakuji" ▶ Nagahama ▶ Hikone (Ngủ đêm tại Hikone)

Ga Hikone

Tản bộ
Nagahama

Ga Nagahama

Ga Nagahama

JR
(60 phút)

Tản bộ thăm di sản
thế giới "Hieizan Enryakuji"

Tản bộ Hikone
Ngủ đêm tại
Hikone
JR
(20 phút)

Hành trình ②

Tản bộ Nagoya

JR
(40 phút)

Ga Gamagori

Ga Ogaki

Ga Nagoya

JR
(50 phút)

Ga Nagoya

Ga Sekigahara

Ga Sekigahara

Tản bộ Sekigahara

Tản bộ
Laguna
Ten Bosch

Ngủ đêm
tại suối
nước nóng
Gamagori

(25 phút)

Tàu siêu tốc
Tokaido
(15 phút)

Ga Hamamatsu

JR

Ga Toyohashi

(35 phút)

Tản bộ Okazaki

Ga Okazaki

Đường sắt
Aichikanjo

Ga Okazaki

Tản bộ Toyata

Ga Shin-Toyota

(35 phút)

Ga Shin-Toyota

(10 phút)

Đường sắt
Aichikanjo

Tản bộ
Hamamatsu

Ngủ đêm tại
Hamamatsu

Shizuoka（Ngủ đêm tại Shizuoka）

Tản bộ Shizuoka [Chẳng hạn như bảo tàng mỹ thuật Tokaido Hiroshige, Kunozan Toshogu, di sản thế giới Miho no Matsubara]
Món ăn nên thưởng thức

Tản bộ Fujisan Nishifumoto [Chẳng hạn như di sản thế giới"Núi Phú Sĩ", đền thần Sengen, di sản thế giới thác Shiraito no taki,
đi bộ núi Phú Sĩ (hành trình 2 giờ dành cho gia đình)] → Tản bộ Gotemba Premium Outlets

Tàu siêu tốc Tokaido
(25 phút)

Ga Shizuoka

Fuji・Fujinomiya▶Gotemba

Món ăn nên thưởng thức

Ngày thứ 4

Chẳng hạn như món Oden Shizuoka, tôm Sakura

名
屋駅
Ga古
Hamamatsu

5 日目
Ngày thứ 5

JR

名古
駅
Ga屋
Okazaki

Chẳng hạn như món ăn dùng đậu tương, lươn Hamamatsu, bánh Gyoza Hamamatsu

(40 phút)

Ngày thứ 3
名Ga
古Gamagori
屋駅

Món ăn nên thưởng thức

Ngày thứ 4

JR
(40 phút)

Toyota▶Okazaki▶Hamamatsu（Ngủ đêm tại Hamamatsu）

Tản bộ Toyata [Tham quan nhà máy xe hơi Toyota, trung tâm Toyota]
→ Tản bộ Okazaki [Chẳng hạn như thành Okazaki, đậu tương Haccho]
→ Tản bộ Hamamatsu [Chẳng hạn như bảo tàng lịch sử Suzuki, trụ sở Maisakashuku, bảo tàng nhạc cụ Hamamatsu,
thành Hamamatsu, hồ Hamamatsu, công viên hoa Hamamatsu]

(5 phút)

Ga Otsu

Cable Enryakuji

Ga Maibara

Ngày thứ 3

Món ăn nổi tiếng Nagoya (Chẳng hạn như món cơm thịt nướng, thịt chiên sốt đậu tương, mì udon hầm đậu tương, cánh gà, mì kishimen)

(80 phút
/ 60 phút)

JR
Xe buýt

Ngày thứ 2

Ga Hikone

Món ăn nên thưởng thức

(5 phút)

Ngao du
Michigan bồ
Biwa

Tuyến đường sắt Sakamoto

(Một chiều 10 phút)

Tản bộ Sekigahara [Chiến trường lịch sử Sekigahara, lựa chọn 20 điểm]
→ Tản bộ Nagoya [Chẳng hạn như thành Kiyosu, thành Nagoya (đoàn binh sĩ tiếp đãi Nagoya), tàu điện chạy từ tính,
bảo tàng đường sắt, Oasis 21, tháp truyền hình, bảo tàng lưu niệm kỹ thuật công nghiệp Toyota, khu vườn Noritake]
→ Tản bộ Laguna Ten Bosch

(20 phút)

Xe buýt

Otsuko

(10 phút)

JR

Otsuko

(10 phút)

Xe buýt
trung
chuyển

Ga Otsu

Xe buýt
trung
chuyển

Ga Hieizan Sakamoto

JR

Ga tuyến đường sắt
Sakamoto

Sekigahara▶Nagoya▶Gamagori（Ngủ đêm tại suối nước nóng Gamagori）

Ga Hieizan Sakamoto

Ngày thứ 2

Chẳng hạn như mì soba, món bò Omi, món cơm Hikone

Hành trình ①

(60 phút từ Osaka)
(20 phút từ Kyoto)

Món ăn nên thưởng thức

Cách đi của hành trình Ukiyo-e

Ngày thứ 1
・ Kyoto
Osaka

【Hành trình ①】Tản bộ thăm di sản thế giới "Hieizan Enryakuji" → Tản bộ Hikone [Chẳng hạn như thành Hikone, trải nghiệm thủy tinh thổi]
【Hành trình ②】Tản bộ thăm di sản thế giới "Hieizan Enryakuji" → Tản bộ Nagahama [Chẳng hạn như dạo quanh Mubyotan, quảng trường Kurokabe]

Model route

Ngủ đêm tại
Shizuoka

Tản bộ Shizuoka

Chẳng hạn như bánh mỳ Yakisoba Fujinomiya, mì soba Mikuriya

Ngày thứ 5

Món ăn nổi tiếng Nagoya (cánh gà)

Món ăn nổi tiếng Nagoya (Mì Udon hầm đậu tương)

JR
(70 phút)

Ga Gotemba

Lươn (Hamamatsu)

Xe buýt

Ga Fuji

Ga Fuji

Bánh Gyoza (Hamamatsu)

Tản bộ
Fujisan Nishifumoto

Ga Numazu

(60 phút)

Xe buýt

Ga Fujinomiya

JR

Ga Fujinomiya

名Ga
古Shizuoka
屋駅

Món ăn nên thưởng thức

Xe buýt
(15 phút)

Tản bộ
Gotemba Premium Outlets

Xe buýt
(85 phút)

Tokyo

VI

Model route Guide

Hành trình Ukiyo-e
Dragon Course

Lời mời đến với không
gian văn hóa lưu truyền

Tài nguyên du lịch của Shoryudo thực sự đa dạng và phong phú. Trong thời cận
đại, khu thị trấn Shukuba với 53 tuyến đường Tokaido nối liền giữa Edo và Kyoto
đã được Hiroshige Utagawa vẽ theo phong cách "tranh Ukiyo" có sức ảnh hưởng
lớn đến các họa sĩ trường phái ấn tượng phương Tây. Trong hành trình Ukiyo-e,
du khách sẽ được trải nghiệm nào là sống sót trong thế giới của chiến tranh,
được đến thăm di tích chiến trường lịch sử, thăm lâu đài của ba samurai vĩ đại,
bao gồm cả Tokugawa Ieyasu, người đã mang thái bình cho người dân Nhật Bản
trong thời kỳ cận đại, thời kỳ mà ngài Hiroshige được sinh ra, và trải nghiệm với
tàu cao tốc Shinkansen chạy dọc theo tuyến đường Tokaido ở thời cận đại, hay
Greatnature Course

là trải nghiệm ngành công nghiệp sản xuất.

Hành trình của kỳ quan đại và dãy
An-pơ; cảm nhận thiên nhiên bao la

Nostalgic Course

Chuyến đi vòng quanh di sản thế giới và đến
Ise"Quê hương, trái tim người Nhật"

Dragon Course

Great Nature Course

Nostalgic Course

"Con đường mang tính biểu tượng
của Shoryudo", nơi chúng ta ví như
hình dáng con rồng trong tư thế
đang bay lên trời, đầu hướng về bán
đảo Noto

Hành trình chạm vào sự hùng vĩ
của"thiên nhiên bao la", như là hồ cổ
đại, vách đá, "dãy An-pơ"

Hành trình chạm đến "trái tim người
Nhật", cơ hội gặp gỡ "một Nhật Bản
cổ kính tráng lệ ngày ấy"

Ukiyoe Course

Trải nghiệm thực tế, kỹ thuật
truyền thống / văn hóa Samurai

国土交通省

中部運輸局

Minutesistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chubu District Transport Bureau

国土交通省

北陸信越運輸局

Minutesistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Hokuriku-Shin'etsu District Transport Bureau

http://shoryudo.go-centraljapan.jp/

中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会

Central Japan Tourism Promortion Association

Hành trình Ukiyo-e

