Bản đồ hướng
dẫn du lịch
Iwaki

Phát hành：Hiệp hội tổ chức giao lưu quốc tế (IIA)

Chào mừng đến với thành phố Iwaki
Thành phố Iwaki là thành phố nằm
ở cực Nam của vùng Tohoku , đối
mặt với biển Thái Bình Dương. Là
một trong những số ít địa phương có
thời gian chiếu sáng của Mặt Trời dài
nhất trong ngày. Đây là nơi được
thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ấm áp,
lượng tuyết rơi rất ít, rất phù hợp với các loại hình thể thao như golf,
bóng đá, marathon, đạp xe... Hơn thế nữa nơi đây còn nổi tiếng với
「Suối nước nóng Iwaki Yumoto 」có lịch sử nghìn năm. Khu nghỉ
dưỡng có trang bị phòng tắm cực lớn trong nhà và hồ bơi, nơi nổi
tiếng với Hula dance「Spa Resort Hawaiians」. Do điều kiện thiên
nhiên thuận lợi, nơi đây còn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống và
nông phẩm rất dồi dào . Từ Tokyo đến Iwaki mất 2 tiếng đi bằng tàu
điện, khoảng 2 giờ 30 phút nếu đi bằng ô tô bằng đường cao tốc
「Joban」rất thuận tiện. Chúng tôi luôn chào đón các bạn bằng tất cả
tấm lòng hiếu khách và những đặc sản nổi tiếng của chúng tôi.

Tổ chức xã hội pháp nhân Xây dựng thành
phố du lịch Iwaki
Phát những bản tin nóng về 「 Con người • Sự vật •
Du lịch 」ở Iwaki bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Hiệp hội tổ chức giao lưu quốc tế (IIA)
Mục đích của chúng tôi là hướng đến một xã hội
đa văn hóa, tổ chức những sự kiện giao lưu mang
tính chất quốc tế, cung cấp thông tin bằng nhiều
ngôn ngữ khác nhau. Giải đáp những khó khăn
thắc mắc của người nước ngoài.
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