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Omotenashi là một nét văn hóa và là sự tinh hoa trong nghệ thuật giao tiếp của người dân Nhật Bản nói chung và của người 
dân Ibaraki nói riêng dành cho du khách. Những nghi thức đầu tiên của Omotenashi là lời chào trang trọng, những nghi lễ chào 
đón trang trọng, sự đón tiếp nồng nhiệt khiến cho bất cứ vị khách nào cũng được coi mình là thượng khách. Với lòng hiếu khách, 
sự tự hào về tài nguyên du lịch của địa phương, con người Ibaraki luôn nỗ lực thể hiện Omotenashi đối với du khách tại bất cứ 
cửa hàng, chuyến tàu hay một địa điểm du lịch nào đó tại địa phương của mình. Cũng nhờ Omotenashi mà ngành du lịch của 
tỉnh Ibaraki có một dấu ấn riêng biệt nổi bật và lay động lòng người.

Cùng với những tài nguyên du lịch phong phú, Omotenashi sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

LỜI TỰA ĐẦU



HOA ANH ĐÀO TẠI HITACHI
Mùa xuân ở Hitachi là mùa khởi sắc nhất trong năm bởi lúc này cả thành phố như đắp 
lên mình chiếc chăn xinh đẹp màu phớt hồng với hơn 14,000 cây anh đào. Đặc biệt, 
Hitachi Furyumono được UNESCO công nhận là tài sản văn hóa phi vật thể. Một điểm 
vô cùng ấn tượng ở đây là trong lễ hội hoa anh đào tại Hitachi, người ta thường biểu diễn 
một vở kịch rối truyền thống của Nhật Bản trên sân khấu năm lầu có hình một con thuyền 
được diễu hành trên khu phố. Bên cạnh đó, điểm ngắm hoa anh đào ở Hitachi được bình 
chọn là 1 trong 100 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất tại Nhật Bản.

HOA ĐÀO TẠI CÔNG VIÊN 
KOGA KUBO
Ở công viên Koga Kubo có hơn 1,500 cây 
đào cứ thay nhau trổ hoa liên tiếp trong 
mùa xuân. Sắc hồng rạng rỡ bao phủ cả 
công viên khiến cho du khách vô cùng 
hào hứng và vô cùng yêu thích không khí 
mùa xuân tại đây.
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CÔNG VIÊN KAIRAKUEN
Công viên Kairakuen được xây dựng năm 
1842 và là một trong 3 công viên lớn nhất 
Nhật Bản. Công viên được biết đến như 
một thiên đường hoa mơ với hơn 3,000 
cây hoa mơ đến từ hơn 100 loại hoa mơ 
khác nhau. Từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 
3, những bông hoa mơ thi nhau nở rộ bao 
phủ cả công viên với sắc trắng tinh kh
iết điểm xuyết một vài sắc xanh ngát của 
rừng tre tạo nên bức tranh phong cảnh vô 
cùng bắt mắt.

HOA MẮT BIẾC NEMOPHILAS
Hoa mắt biếc nở rộ vào giữa tháng 4 đến giữa tháng 5; lúc này 4,500,000 cây hoa 
xinh xắn khoe sắc với những bông hoa màu xanh biếc bao phủ cả một quả đồi rộng 
lớn 3,5 héc ta. Người ta nói rằng khung cảnh lúc này trên đồi Mirahashi chính là 
khung cảnh đáng để ngắm một lần trong đời. Đi giữa đồi hoa Mirahashi mà du khách 
ngỡ như mình đang lạc vào một thiên đường hoa ngập tràn sắc xanh da trời đẹp tới 
dịu dàng; nơi mà bầu trời và mặt đất hòa vào làm một, trải dài một màu xanh yên bình.

HOA TULIP 
Hoa tulip tại công viên Hitachi được trồng quanh các gốc thông trong rừng thông. Hoa tulip đẹp nhất là vào đầu tháng 4 đến cuối 
tháng 4, khi những ánh nắng xuyên qua những tán lá thông lướt nhẹ trên những bông hoa tulip trong khu vườn tạo nên một thế giới 
hoa tulip sống động rực rỡ sắc màu. Bên cạnh đó, hoa tulip tại đây được trồng thành các dải màu khác nhau khiến cho du khách vô 
cùng thích thú khi thưởng hoa tại đây.



CỎ KOCHIA XANH TẠI CÔNG 
VIÊN VEN BIỂN HITACHI
Mùa cỏ kochia bắt đầu từ cuối tháng 7 
đến cuối tháng 10, vào mùa hè đồi Miha
rashi sẽ được bao phủ màu xanh lục của 
kochia màu xanh

HOA CẨM TÚ CẦU
Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 (mùa 
mưa), hoa cẩm tú cầu bắt đầu đua nhau 
nở rộ với nhiều màu sắc khác nhau như 
hồng, tím, xanh phớt, vv. Người ta trồng 
hoa cẩm tú cầu với mong muốn làm cho 
tâm trí du khách vui vẻ hơn ngay cả trong 
mùa mưa. Du khách có thể ngắm hoa 
cẩm tú cầu tại Nihonmatsuji, vườn How
aen nằm ở phía Tây Bắc thành phố Mito, 
vv.

HOA DIÊN VỸ
Vào cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, 
khu vườn hoa Suigo Ayame Itako trồng 
khoảng 1 triệu cành hoa diên vỹ đầy màu 
sắc. Vào thứ 4, thứ 7 và chủ nhật, tại đây 
có diễn ra lễ hội Suigo Ayame, du khách 
có thể thoả thích ngắm nhìn đám cưới trên 
sông và ngồi trên chiếc thuyền chèo tay 
băng qua con sông Mae và cùng thưởng 
thức những bông hoa diên vỹ.

SỰ KIỆN THẮP ĐÈN KOCHIA 
LIGHT UP Ở CÔNG VIÊN 
HITACHI
Vào tháng 8, người ta sẽ tổ chức lễ hội 
Kochia thắp đèn, hơn 32 nghìn cây 
Kochia trên ngọn đồi Miharashi sẽ bừng 
sáng trước những ánh đèn lung linh huyền 
ảo đủ sắc màu. Trong thời gian diễn ra 
sự kiện du khách sẽ được chiêm ngưỡng 
triển lãm đèn bầu phát sáng cùng nhiều 
sự kiện, món ăn địa phương, những ngôi 
nhà cổ lợp mái cỏ chỉ có thể thưởng thức 
trong không gian đêm tối này. Khoảnh 
khắc cả ngọn đồi được thắp sáng trong 
đêm sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ 
đối với du khách. 

HOA HƯỚNG DƯƠNG
Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, gần 1 triệu cây hoa hướng dương khoe sắc rực rỡ 
trên cánh đồng hoa hướng dương 4 héc ta tại thành phố Tsukuba. Nhờ vào sự tương 
phản màu sắc giữa sắc vàng rực của hoa hướng dương và sắc xanh của bầu trời, cả 
cánh đồng hoa hướng dương tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. 
Trên cánh đồng hoa hướng dương có lối đi để du khách tản bộ, vì vậy du khách có 
thể chọn được những điểm sáng giá cho những bức ảnh tuyệt vời. 
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HOA HỒNG
Cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 là mùa hoa 
hồng nở rộ vào mùa thu. Trong công viên hoa 
tỉnh Ibaraki ở thành phố Ishoka, có tới 800 
giống hoa hồng khác nhau với tổng khoảng 
30.000 gốc hồng nở rộ tỏa hương thanh khiết 
khắp cả khu vườn.

BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỈNH IBARAKI
 Bảo tàng là nơi trưng bày các hiện vật lịch sử từ thời cổ đại đến hiện đại của tỉnh Ibaraki. Vào tháng 11, hàng cây ngân hạnh (gingko) 
trong khuôn viên tỏa ra những tán lá vàng tuyệt đẹp. Trong khuôn viên, có một trường tiểu học cũ tên là Mitsukaido Shogakko và một 
phòng trà rất đáng để du khách ghé thăm, và vườn Kairakuen chỉ cách đó vài bước chân.

CỎ KOCHIA ĐỎ TẠI CÔNG VIÊN VEN BIỂN HITACHI
Vào mùa thu (khoảng tháng 10), cỏ Kochia chuyển từ màu xanh sang màu vàng và 
chuyển hoàn toàn về màu đỏ, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đất trời rực rỡ, thắp 
sáng cả một khoảng trời.

THUNG LŨNG HANANUKI
Thung lũng Hananuki có đặc trưng 
làhàng loạt ngọn thác đổ về cùng một lưu 
vực. Trong hẻm núi này có một con đập 
và rất nhiều con suối với những lối mòn 
bao quanh chúng. Đi theo lối mòn này, 
du khách sẽ có dịp thưởng thức vẻ đẹp 
thiên nhiên hoang sơ gần gũi. Điểm nổi 
bật của nơi đây là khung cảnh khi được 
nhìn từ cây cầu treo dài 60m vô cùng ấn 
tượng và đem lại cho du khách tầm nhìn 
bao quát khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ 
trong tầm mắt của mình. Vào giữa tháng 
11, cảnh rừng phong lá vàng lá đỏ vô 
cùng thu hút du khách trên khắp đất nước 
Nhật Bản cũng như du khách nước ngoài. 
Khi bước trên cây cầu ta như có cảm giác 
đi vào đường hầm được tạo ra bởi những 
lá vàng lá đỏ.
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THÁC NƯỚC FUKURODA
Thác Fukuroda được bình chọn là một trong 3 thác đẹp nhất Nhật Bản với chiều dài 120m và rộng 73m. Ngọn thác này có 4 tầng chảy 
mạnh từ trên vách đá xuống. Vào những ngày đông lạnh nhất trong mùa đông, thác nước chảy sẽ đông cứng lại thành đá. Có khá 
nhiều nhà leo núi đến đây vào mùa đông để chinh phục ngọn thác hùng vĩ này. Cũng có một vài điểm ngắm cảnh khá gần ngọn thác, 
vì vậy du khách có thể thưởng thức khung cảnh hùng vỹ và tận hưởng bầu không khí yên bình nơi đây.

CÔNG VIÊN HOA IBARAKI
Trong không gian rộng lớn khoảng 30ha, 
từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1, tại đây 
còn tổ chức màn trình diễn ánh sáng vô 
cùng đẹp.
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CỔNG TRỜI OARAI KAMIISO NO TORII
Đền Oarai Isosakijinja được biết đến như là nơi vô cùng nổi tiếng với cảnh mặt trời 
mọc hiếm có ở Nhật. Ở đền này có cổng thần đạo “Kamiiso no Tori”, dựng trên bờ 
đá nằm ở biển Thái Bình Dương. Vào buổi sáng của những ngày nắng đẹp, mặt trời 
xuất hiện từ biển Thái Bình Dương nhuốm đỏ cả cổng thần đạo Tori, đó là một tuyệt 
cảnh mà du khách có thể tận hưởng được. Bên cạnh đó, khung cảnh vô cùng đặc 
biệt được tạo ra bởi cổng Torii và những con sóng mào trắng vươn về phía nó cũng 

là một điều không thể bỏ qua. 



LỊCH HOA NỞ - KHU VỰC NỞ HOA 12 - 13

Hoa diên vĩ cuối tháng 5 - giữa tháng 6

Hoa cẩm tú cầu

Tháng
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9
Tháng
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Tháng
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Tháng
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Hoa thủy tiên cuối tháng 3 - giữa tháng 4

Hoa mắt biếc cuối tháng 4 - giữa tháng 5

Hoa tulip giữa tháng 4 - cuối tháng 4

Hoa mơ đầu tháng 2 - cuối tháng 3

Hoa anh đào
đầu tháng 4 - cuối tháng 4

cuối tháng 2 - đầu tháng 3

Hoa đỗ quyên giữa tháng 4 - giữa tháng 5

giữa tháng 6 - đầu tháng 7

Hoa hồng cuối tháng 5 - đầu tháng 6 cuối tháng 10 - đầu tháng 11

Cỏ Kochia
Lá xanh: giữa tháng 7 - giữa tháng 9
Lá đỏ: đầu tháng 10 - giữa tháng 10

Hoa mắt biếc (cuối tháng 4 - giữa tháng 5)
(Công viên ven biển Hitachi)

Hoa anh đào (đầu tháng 4 - giữa tháng 4)
(Hitachi)

Hoa cẩm tú cầu
(giữa tháng 6 - đầu tháng 7)
(đền Amabikikannon)

Cỏ Kochia
(lá xanh: giữa tháng 7 - giữa tháng 9)
(lá đỏ: đầu tháng 10 - giữa tháng 10)
(Công viên ven biển Hitachi)

Hoa đỗ quyên
(giữa tháng 4 - giữa tháng 5)
(công viên Kasama Tsutsuji)

Hoa hồng(cuối tháng 5 - giữa tháng 6; 
cuối tháng 10 - đầu tháng 11)( Công 
viên Flower Park )

Tulip (giữa tháng 4 - cuối tháng 4)
(Công viên Wada)

Hoa diên vĩ (cuối tháng 5 - giữa tháng 6)
(Vườn Suigo Itako Ayame)

Hoa mơ (đầu tháng 2 - cuối tháng 3)
(Công viên Kairakuen)



ẨM THỰC 14 - 15

KHOAI LANG SẤY
Hoshiimo là món khoai lang sấy. Đầu tiên khoai lang được hấp và sau đó được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, khoai lang sẽ trở nên 
ngọt hơn và giàu chất dinh dưỡng hơn. Đây là món ăn vặt truyền thống rất tốt cho sức khỏe. Sẽ vô cùng tuyệt vời khi thưởng thức những 
lát khoai lang sấy cùng một chén trà.

HITACHI-AKI-SOBA
Mỳ soba được làm từ hạt kiều mạch được canh tác tại vùng Kanasago ở phía bắc của Ibaraki từ rất lâu đời. Vào năm 1987, người ta 
nhân giống kiều mạch với cái tên “Hitachiakisoba” và ngày nay nó được biết đến như một nguyên liệu có hương vị tuyệt vời, lôi cuốn 
thực khách.

ANKO
Anko (hay còn được gọi là cá cần câu) là một loài cá biển vô cùng giàu chất collagen thường được phục vụ trong một món lẩu (anko 
nabe) vào mùa đông. Giống như đậu tương lên men (natto), anko nabe đặc biệt gắn liền với Ibaraki. Anko nabe vô cùng bổ dưỡng 
chứa các loại rau tươi như bắp cải và hành lá; đây là một món ăn rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

THỊT BÒ HITACHI
Thịt bò Hitachi là một thương hiệu thịt bò chất lượng cao của tỉnh Ibaraki. Đặc trưng của thịt bò Hitachi là lớp thịt mỡ trong phần thịt nạc 
được đánh giá cao trên toàn nước Nhật. Không chỉ Ibaraki, thịt bò Hitachi còn được cung cấp tại nhà hàng tại Việt Nam. 



MITO-HAN-RAMEN
Tương truyền, người đầu tiên ăn ramen tại 
Nhật là MitoKomon  vị lãnh chúa phong 
kiến thứ 2 của vùng Mito. Món ăn này 
được nấu theo công thức xa xưa được ghi 
trong những văn cổ, món mỳ ramen này 
có hàm lượng dinh dưỡng khá cao và có 
hương vị khá giản dị. Đặc trưng của món 
mỳ này là có thể ăn kèm các nguyên liệu: 
tỏi, gừng, nấm hương, kỷ tử và 5 loại gia 
vị khác.

KAISEN-DON
Món ăn này có các loại cá sống khác nhau được bày lên trên bát cơm. Vì tỉnh Ibaraki sát 
với biển Thái Bình Dương nên có nhiều nhà hàng cung cấp hải sản tươi.

YUBA
Yuba là miếng váng đậu được làm từ sữa 
đậu nành. Món ăn này có hàm lượng protein 
khá cao, mỡ thực vật và có vị ngọt thanh 
thanh. Món ăn này được phục vụ trong nhiều 
nhà hàng Nhật chuyên về ẩm thực tốt cho 

sức khỏe.

NATTO
Ibaraki là tỉnh đứng đầu Nhật Bản về sản xuất và cung cấp natto  đậu nành lên men, ra 
thị trường Nhật Bản. Natto là một món ăn truyền thống của Nhật Bản và được biết đến 
như một món ăn rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Trước khi bắt đầu thưởng thức natto, 
du khách nên khuấy bằng đũa và sau đó đặt chúng lên trên bát cơm.
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LỄ HỘI MAKABE HINADOLL
Lễ hội búp bê Hina này được người dân 
địa phương tổ chức để chào đón khách 
đến thị trấn vào mùa lạnh từ tháng 2 đến 
03/03 hàng năm (trong thời gian diễn ra lễ 
hội Hina Matsuri). Nhiều con búp bê được 
truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác 
được trưng bày trong các ngôi nhà và cửa 
hàng dọc theo đường phố trong một tháng 
và bất cứ ai cũng có thể xem những con 
búp bê. Du khách đừng bỏ lỡ dịp tham gia 
lễ hội để nhìn ngắm những con búp bê và 
cảm nhận không khí mùa xuân khi đi dạo 
quanh những con đường cổ kính của Mak
abe lịch sử, và trải nghiệm sự ấm áp và thân 
thiện người dân địa phương.

LỄ HỘI SHIMODATE GION
Lễ hội này có lịch sử hơn 120 năm; vào 
cuối tháng 7 hằng năm sẽ diễu hành 
kiệu mikoshi lớn nhất tại Nhật Bản trên 
các con phố. Người lớn và trẻ con cùng 
mặc trang phục lễ hội, vác kiệu lên vai 
rồi đi diễu hành trên các con đường, 
ven sông. Đây là một sự kiện rất đáng 
để xem.

LỄ HỘI KASAMA 
CHRYSANTHEUM
Lễ hội này diễn ra vào giữa tháng 10 đến 
cuối tháng 11, đây là lễ hội hoa cúc lâu 
đời nhất tại Nhật Bản. Đến với lễ hội, du 
khách có dịp thưởng thức các loài hoa  
cúc khác nhau bao gồm cả búp bê được 
làm bằng hoa cúc.

LỄ HỘI TẠI ISHIOKA
Đây là 1 trong 3 lễ hội lớn nhất cùng Kanto. 
Vào 3 ngày giữa tháng 9, 14 chiếc thuyền 
được trang trí vô cùng lộng lẫy sẽ được đi 
diễu hành quanh thành phố Ishioka bởi 
những người dân mặc trang phục nhiều 
màu sắc và đeo mặt nạ. Tại đây, du khách 
cũng sẽ có dịp thưởng thức những trận đấu 
sumo, nhảy theo nhạc (kagura), vv

LỄ HỘI MATSURI TSUKUBA
Lễ hội này được tổ chức vào cuối tháng 
8 hằng năm. Những chiếc đèn lồng hình 
nộm người và các con vật được trang 
hoàng trên xe và kéo đi diễu hành khắp 
thành phố.

LỄ HỘI 18 - 19

LỄ HỘI TSUCHIURA 
HANANITAIKAI
Vào thứ 7 đầu tiên của tháng 10, một 
trong ba lễ hội pháo hoa lớn nhất 
Nhật Bản thu hút các nghệ nhân sản 
xuất pháo hoa trên toàn quốc và du 
khách đến tham gia. Khoảng 20.000 
đài pháo hoa được thiết lập và thu hút 
khoảng 700.000 du khách. Du khách 
đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm pháo hoa có 
tên là “Wide Star Mine” lúc 19h  đó là 
màn bắn pháo hoa ấn tượng nhất và 
là điểm nhấn của sự kiện.



GUỐC GỖ HÔNG 
PAULOWNIA-WOOD CLOGS
Được làm từ gỗ cây Hông, guốc gỗ Hông 
rất nhẹ và không thấm nước, đi rất thoải 
mái. Đôi guốc gỗ này được làm thủ công 
bởi những người thợ vô cùng khéo léo và 
cẩn thận. Đôi guốc mộc này sẽ một món 
quà lưu niệm rất ý nghĩa khi du khách ghé 
thăm Ibaraki và mua về làm quà.

YUKI PONGEE
Yuki Pongee là loại lụa cao cấp và có lịch sửa lâu đời nhất Nhật Bản. Chất liệu lụa tơ tằm rất bền, sáng bóng và vô cùng mềm mại khi 
chạm vào.

RƯỢU SAKE
Được thiên nhiên ưu đãi với nguồn nước dồi dào, Ibaraki có gần 40 nhà máy sản xuất rượu 
sake Nhật Bản và trong số đó, nhà máy rượu sake lâu đời nhất Nhật Bản ở Kasama, Sudo 
Honke. Rượu sake được làm từ gạo được trồng tại Ibaraki. Rượu sake được ủ lên men  theo 
phương pháp canh tác truyền thống, yêu cầu sự cẩn thận và chăm chút rất tỉ mỉ.

RƯỢU MƠ
Tại tỉnh Ibaraki có vườn Kairakuen nổi tiếng 
với hoa mơ, bởi vậy nên rượu mơ tại đây 
cũng rất nổi tiếng. Có nhiều loại rượu mơ 
đã nhận giải thưởng tại Nhật rất được ưa 
chuộng bởi khách nước ngoài.

KASAMA-YAKI POTTERY
Đồ gốm Kasamayaki là món đồ rất được 
ưa chuộng bởi nó là sự hòa quyện tinh 
tế giữa nét truyền thống và nét hiện đại. 
Gốm Kasamayaki phản ánh sự sáng tạo 
và phong cách độc đáo của từng nghệ 
nhân tạo nên nó. Người ta cũng tổ chức 
khá nhiều các cuộc triển lãm như Himat
suri là triển lãm được tổ chức hằng năm 
từ 29/04  05/05 tập trung hơn 200 cửa 
hàng, bao gồm những loại gốm vô cùng 
lạ mắt.

SẢN VẬT 20 - 21



SẢN VẬT 22 - 23

DƯA GANG
Ibaraki là nhà sản xuất dưa lưới hàng đầu 
tại Nhật Bản. Mùa dưa lưới có đặc trưng 
rất dài từ tháng 4 đến tháng 10. Vào tháng 
6, du khách có thể hái dưa lưới ăn và ăn 
thoả thích tại vườn. Dưa lưới ngon nhất sẽ 
vào đầu mùa hạ, nhưng có một số loại 
khác thì lại từ tháng 4 tới tháng 11.

TÁO
Tới thăm Ibaraki vào cuối tháng 9 đến 
tháng 11, du khách có dịp trải nghiệm 
hoạt động hái táo tại vườn và thưởng thức 
sự tươi mát, hương vị tự nhiên của táo khi 
vừa được thu hoạch tại vườn.

VIỆT QUẤT
Từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 9, hơn 20 
nông trại việt quất tại Ibaraki mở cửa 
chào đón du khách tới tham quan và trải 
nghiệm hoạt động hái hoa quả. Quả việt 
quất có vị ngọt và hơi chua rất lạ miệng 
Vì vậy, du khách có thể mang chúng về 
nhà làm quà sau khi thu hoạch ở nông trại 
việt quất. 

HỒNG
Hồng tại Ibaraki có vị ngọt rất tự nhiên 
và có hương vị rất lôi cuốn thực khách. 
Hồng ở Ibaraki được cho là ngon nhất vào 
khoảng cuối tháng 9 đến giữa tháng 11. 
Một số chủ vườn cây hồng sẽ dành những 
trái hồng chất lượng tuyệt hảo nhất của 
họ cho gia đình Hoàng gia. 

DÂU TÂY
Có gần 40 trang trại du lịch dâu tây ở Ibar
aki, nơi du khách có thể thưởng thức và  hái 
dâu tươi từ giữa tháng 1 đến tháng 5. 

LÊ
Mùa hái lê là từ giữa tháng 8 đến cuối 
tháng 9. Lê Ibaraki ngon ngọt và có vị rất 
đặc trưng. Ibaraki là một trong những nhà 
sản xuất lê lớn ở Nhật Bản.



CHECK IN 24 - 25

THỦY CUNG AQUA WORLD 
- OARAI AQUARIUM
Đây là một trong những thủy cung 
lớn nhất tại Nhật bản. Ở đây có hơn 
580 loài là những sinh vật sống dưới 
đáy biển, bao gồm 68,000 con cá. 
Tại đây có số lượng cá mập lớn nhất 
Nhật Bản, có một bể chứa hơn 60 loài 
cá mập khác nhau trên thế giới. Du 
khách sẽ có dịp thưởng thức các sự 
kiện, show trình diễn của cá heo nhảy 
múa ngoạn mục, điêu luyện, khám 
phá đời sống dưới đại dương, vv

NÚI TSUKUBA
Núi Tsukuba được xem như là biểu tượng 
của Ibaraki. Người ta thường ví von rằng: 
“phía Tây Nhật Bản có núi Phú Sỹ, phía 
Đông có núi Tsukuba”; từ thời xa xưa, 
người ta biết đến núi Tsukuba với cái tên 
“Đỉnh núi tím” bởi màu sắc của ngọn núi 
này thay đổi từ lúc bình minh tới lúc hoàng 
hôn. Để thưởng thức được phong vị nơi 
đây, du khách có thể đi cáp treo hoặc 
dây cáp và ghi lại những khoảnh khắc 
hùng vĩ này.

TRUNG TÂM TSUKUBA EXPO
Đây là bảo tàng kỷ niệm Tsukuba Science 
EXPO năm 1985. Du khách sẽ có dịp tự 
mình trải nghiệm công nghệ khoa học và 
trải nghiệm sự tuyệt vời của hàng không vũ 
trụ, đại dương bao la và những nguồn năng 
lượng thần bí. Bên cạnh đó, du khách cũng 
sẽ có cơ hội ngắm những vì sao tỏa sáng 
lấp lánh qua kính thiên văn lớn.

ĐỀN AMABIKI KANNON RAKUNO-JI
Đây là một trong những thủy cung lớn nhất tại Nhật bản. Ở đây có hơn 580 loài là những 
sinh vật sống dưới đáy biển, bao gồm 68,000 con cá. Có một bể chứa rất nhiều loài cá 
mập khác nhau trên thế giới. Du khách sẽ có dịp thưởng thức các sự kiện, show trình 
diễn của cá heo.

TƯỢNG PHẬT USHIKU DAIBUTSU
Với chiều cao 120m, bức tượng Phật được làm bằng đồng dựng đứng giữa trời được công nhận là một trong những bức tượng Phật 
lớn nhất thế giới. Đây là một trong những điểm checkin du khách đừng quên bỏ qua để lưu giữ lại khung cảnh vô cùng đặc biệt này.



Đại điểm mua sắm 
15. Itoyokado ở Hitachi
16. Trung tâm mua sắm Aeon ở Uchihara
17. Tòa nhà thương mại Keisei
18. Bãi đậu xe có chỗ nghỉ ngơi ở Mito
19. Trung tâm mua sắm Fashion Cruise ở Hitachinaka
20. Oarai Seaside Station
21. Trung tâm mua sắm ở Aeon Tsukuba 
22. Khu mua sắm lias ở Tsukuba
23. Trung tâm mua sắm ở Aeon Tsuchiura

1

3

14

2

4

13

5
6

8

7

9 10

12
11

15

21 22

23

17

19

16 18

Sakuragawa
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Daigo
Kita Ibaraki

Takahagi

Hitachi

Hitachi Ota
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Sân bay Ibaraki

Kasumigaura
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Ushiku

Itako
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BẢN ĐỒ DU LỊCH IBARAKI

Ibaraki không chỉ nổi tiếng với những địa 
điểm du lịch, mà còn là một nơi lý tưởng 
để trải nghiệm văn hoá và nền tảng giáo 
dục. Các hoạt động có thể giao lưu trên 
lớp là giờ học tiếng anh, giờ học thư 
pháp. Ngoài những giờ học trên lớp học 
sinh sẽ được trải nghiệm các hoạt động 

NẾU CÓ MỘT NGÀY
LÀM HỌC SINH Ở IBARAKI,
BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ?

như các hoạt động thể thao, hoạt động 
nghệ thuật, trà đạo... tại các câu lạc bộ 
trong trường. Bên cạnh đó, những hoạt 
động ngoại khoá như trải nghiệm cuộc 
sống tại nhà dân, trải nghiệm làm nông 
nghiệp có thể giúp kết hợp giữa việc học 
và hành, giúp các em áp dụng kiến thức 

đã học được vào trong đời sống thực tế 
sau khi về nước. Đây là một hình thức độc 
đáo giúp học sinh giao lưu học hỏi và mở 
mang kiến thức.

Thung lũng
Hananuki
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Lễ hội ngắm 
hoa anh đào

3

Công viên ven biển 
ở Hitachinaka
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Công viên
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Aqua World Thủy 
Tộc Quán ở tỉnh 
Ibaraki
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Bức tượng Phật lớn
ở Ushiku
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Đại hội pháo bông ớ 
Tsuchiura
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Lễ hội 
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Lễ hội dành
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Phật Bà Quan Âm
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Đền thờ
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Thác nước
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Cây cầu lớn Ryujin 
(cầu đan bằng lưới, 
vịn tay đi. lắc qua 
lắc lại theo nhịp 
chân)
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