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Núi Mitsumori
(656m)

Khe núi
Sedogaro

Khe núi sông
Natsui

Eda

Hoa đỗ quyên núi

Trạm dừng chân
Saiso

Bãi cắm trại khe núi
sông Natsui
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Đầm lầy
Uchikura
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Núi Futatsuya
(710m)
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Núi Yunodake
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ng

k
g To

Sôn

71

20

Vườn dâu Tabito

Đập Takashiba

Bãi cắm trại Tabito
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Thuê xe

Ishiwari sakura
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Đường mòn Shidoki

105

Đập Shitoki
Kawabe

Thị trấn Hanawa

Khe núi
Hanozono

Công viên thiên nhiên cấp tỉnh Nakoso

Công viên Iwaki

Kashima

Đền Sumiyoshi
20
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Nakoso

Công viên Nakoso
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Phố Kitaibaraki

Bảo tàng Mĩ thuật
299

Trạm thu phí
Kitaibaraki

Bảo tàng mĩ thuật truyện tranh
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66

Cảng Ena

Biển Thái Bình Dương

Cảng Nakanosaku

Bãi biển Nagasaki

❺

❷

Hải đăng Shioyasaki/
Hibari- no - Sono

Bãi biển Toyoma

48

Công viên Ohata

Trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Tham quan cảng
Thái Bình Dương -Suối nước nóng Sekinoyu Onahama

Yamagata

Otsuko
154

Hirakata Port

Bảo tàng nghệ thuật
Tenshin tỉnh Ibaraki
Izura Rokkakudo
Cảng Otsu

(Ngôi đền
sáu góc)

Bảo tàng Noguchi Uji

【Bằng ô tô】
●Cao tốc Joban / Từ trạm thu phí Misato
Đến trạm thu phí Iwaki-chuo…… khoảng 2 tiếng
●Cao tốc Joban / Từ trạm thu phí Sendai-Miyagi
To Iwaki-chuo IC……………………… khoảng 2 hrs.
●Cao tốc Ban-Etsu / Từ trạm thu phí Niigata-chuo
Đến trạm thu phí Iwaki-chuo……khoảng 2.5tiếng
●Xe bus từ sân bay Fukushima
Từ sân bay Fukushima đến ga Iwaki………57 km
mất khoảng 1tiếng 25 phút
【Bằng tàu điện】
●Từ ga JR Joban line Tokyo Sta. (Express Hitachi)
đến ga Iwaki
…………………………………………Khoảng 2 tiếng

Sendai
4
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Yonezawa

Niigata

Fukushima 115

Namie
Tomioka

Tỉnh Fukushima

49
Shirakawa Sân bay

Tầu cao tốc
Tohoku Shinkansen
Cao tốc Tohoku

Maebashi
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Tokyo

Fukushima
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Iwaki

Đường sắt Joban Line

Cao tốc Joban

Utsunomiya

Sân bay
Sendai
Soma

Aizuwakamatsu

Koriyama

Bãi biển Nakoso
Cảng Nakoso

❻

Là nơi mua sắm có hai tầng
quay mặt ra biển Thái Bình
Dương . Tại đây bạn có thể
thưởng thức những đặc sản của
biển với nhiều thực đơn phong
phú ví dụ như Kaisendon(Cơm
hải sản tươi),Kamameshi(Cơm
nấu nồi gang)... Và có rất nhiều
lựa chọn khi mua đặc sản địa
phương làm quà cho mình và
người thân.

❼

Đây là nông trại trồng cà
chua là chủ yếu. Ở đây có
nhà hàng, quầy bán trực
tiếp, khu chế biến nông sản
, và đặc biệt bạn có thể trải
nghiệm việc hái cà chua tại
khu vườn trồng cà chua bên
cạnh .Điều đặc biệt bạn có
thể đi tay không đến đây để
thưởng thức BBQ tiệc
nướng ngoài trời.

Hầm rượu vang Iwaki winery

❽

Iwaki Winery là cơ sở được thành lập
vào 2015 với mục đích hỗ trợ công
việc làm cho người tàn tật . Tại đây đã
sản xuất ra loại rượu vang từ giống
nho của địa phương có tên 「Iwaki
dream wine」「Rượu vang giấc mơ
Iwaki」. Ngoài việc bạn có thể mua các
sản phẩm của cơ sở trực tiếp sản xuất
, hay uống thử các mẫu rượu vang
khác nhau, bạn còn có thể đăng kí
chương trình tham quan các tủ rượu
vang cũng như trải nghiệm trồng trọt

Koya hanami Yama Đồi ngắm hoa Koya ❾

Tàu du lịch biển

Cao tốc Ban-Etsu

Cảng Hirakata
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Khe núi chùa Joren

Bãi biển Usuiso

Mộ cổ Nakada

Jigiri
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Công viên thiên nhiên cấp tỉnh
ven biển Iwaki

Chùa Numanouchi Benzaiten/ Ao

Kajiro

Công viên thể
Sông
thao phía nam Iwaki samekawa Bãi biển Obama

Shiroyone

Trạm dừng chân
Sekimoto

Iwaki Shinmaiko Heights

Khách sạn , sân golf Onahama Ocean
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Địa điểm ngắm lá đỏ

Tàu vãn cảnh

Ueda

Bãi biển Shimaiko

Trung tâm nghỉ dưỡng
Kanpo Iwaki
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Trạm thu phí Iwaki-Nakoso

Địa điểm ngắm sakura

Bãi đỗ xe

Đền Kumano
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Nhà vệ sinh

Văn phòng thông báo
đồ thất lạc
ATM có thể sử dụng thẻ tín
dụng phát hành từ nước ngoài

Yoshinoya
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Michi no eki Cảng Yotsukura

Wonder Farm
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Chùa Kozo
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Nhà nghỉ Tabito Ofukuro
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Tủ đựng đồ
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(Suối khoáng )
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❻Cảng Yotsukura
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Kusano

Mộ cổ Kabutozuka

Công viên thế kỉ 21

Yumoto

Trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe
Thái Bình Dương -Suối nước nóng Kaniarai

Bãi biển Yotsukura
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Công viên thể thao
Kamiarakawa

Cầu treo Ryujin

Bệnh viện

Chùa
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Iwaki-Yumoto
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Chùa Hattachi Yakushi

Vườn dâu Agripark
Công viên đạp xe thể thao Sông Nasui
Sông Natsui
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Uchigo

Bãi biển
Hisanohama-Hattachi

Shiraiwa

Đền Okunitama
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Trung tâm Y tế Iwaki

Iwaki JCT

Tông rơm
(Phố Tabito)
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Yotsukura

Iwaki

Hamakaze Kirara
(Nơi mua sắm thủy hải sản)

Nhà thiên nhiên bên bờ biển
(Iwaki kaihin sizen no ie)
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Nông trại thiên nhiên Owada

Trạm thu phí
66 Iwaki-chuo
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Khe núi sông Yoshima
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Flower Centre
(Công viên hoa )

Đường mòn núi
Ishimori
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Vườn lê Maruuchi Seiko

Cảng Hisanohama

Hisanohama

Trạm thu phí
Iwaki-Yotsukura

Vườn dâu Ono

Trạm dừng chân
Yotsukura

Chùa Akaidake Yakushi

Khe núi sông Samekawa
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Sakura rủ ( Đền Ogawa Suwa)
Đền Otsuka

Thủy cung Aquamarine

Trung tâm Khủng
Long biển
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Trang trại việt quất Pico
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Thị xã Furudono
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Yaji
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Nhà tưởng niệm
Kusano Shimpei
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Hisanohama
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Sakusa oyama
(Shinden)
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Nhà văn hóa Miwa
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Công viên thiên nhiên núi Shibayama
Nông trại Núi Shibayama

J-Village (Tạm thời )
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Công viên thiên nhiên cấp tỉnh Natsui

33 tượng quan âm tại Saiso

J-Village

Trạm thu phí
Hirono

Kawamae

Đầm lầy
Saiso
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Tenjinmisaki

Iwaki Onigajo Village (Làng thiên nhiên)

Natsui
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Tàu điện Nhật bản JR

Công viên thể thao
Tenjimisaki

Sông Kido
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Đây là nơi trưng bày hóa
thạch của giống khủng long
cổ dài 「Futabasuzukiryu」
cũng như những hóa thạch
khác được khai quật ở
trong thành phố. Đồng thời
là nơi tái hiện lịch sử của
mỏ than Joban.Trải nghiệm
làm đồ trang sức bằng hổ
phách cũng rất được ưa
thích.

Tatsuta

287

Thị xã Ono

Trạm thu phí
Hirata-nishi

Trạm dừng chân
Naraha

Thị trấn Naraha

ata

Sân bay Fukushima

Núi Onigajo
(887m)

Ononiimachi

Trạm thu phí
Hirata

❹ Bảo tàng than đá và hóa thạch Horuru

Thủy cung Aquamarine có
chủ đề tái hiện lại dòng
chảy ,nơi giao hòa của dòng
hải lưu đen và dòng hải lưu
lạnh, một đặc điểm riêng
biệt của vùng biển tỉnh
Fukushima . Tại đây bạn có
thể tham gia nhiều chương
trình trải nghiệm như câu
cá, thăm quan khu vực phía
sau của các bể cá khổng lồ.

Núi Yadajin
(965m)

Lâu đài Licca

Yumoto là khu vực suối
nước nóng có hàng nghìn
năm lịch sử . Đây cũng là
một trong ba khu suối nước
nóng nổi tiếng của Nhật
Bản với nguồn nước dồi dào
và nhiều đặc tính riêng . Và
cũng được biết đến là
「Bijin no yu」「Suối nước
nóng của người đẹp 」
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❸ Suối nước nóng Iwaki Yumoto

Reprun Fukushima
(Trung tâm xử lí đất nhiễm phóng xạ)

Xã Kawauchi
Đầm Hebusu nơi sinh sản của loài ếch xanh

❷ Khu nghỉ dưỡng Spa Resort Hawaiians
Là tổ hợp của 6 khu giải trí
nghỉ dưỡng theo chủ đề
và được sử dụng nguồn
nước nóng Iwaki Yumoto.
Chúng ta không thể bỏ
qua hai buổi biểu diễn
Polynesian Dance được
diễn ra hàng ngày.

Tomioka

Thị trấn Tomioka

36

表 紙

Ngôi chùa được xây dựng vào
cuối thời Heian . Shiradomizu
Amida-do là tòa kiến trúc duy
nhất được công nhận là quốc
bảo ở tỉnh Fukushima . Những
nếp mái với những đường cong
uốn lượn hoàn hảo và khu
vườn được xây theo kiểu kiến
trúc Jodo thanh tịnh hòa hợp
với nhau tạo nên một khung
cảnh tuyệt vời

Kammata

36
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Hitachi

Cảng
Onahama

Mito

Tsuchiura
Misato

Sân bay Narita

Với tổng diện tích 10 vạn
mét vuông được trồng
khoảng 200 loại cây và
hoa khác nhau, bạn có
thể thưởng thức các loài
hoa đa dạng vào bốn mùa
.Mùa xuân có hoa Fuji,
đầu mùa hè có hoa oải
hương, mùa thu có hoa bỉ
ngạn ...

Bảo tàng thư pháp Shoko Kanazawa ❿
Là nơi trưng bày các kiệt tác thư pháp của
nhà thư pháp tài năng bị bệnh Down
Shoko Kanazawa .Cô cũng từng chắp bút
cho nhiều tiêu đề của các bộ phim nổi
tiếng, ví dụ Taiga drama 「Taira no
kyomori」. Bảo tàng được xây dựng theo
phong cách nhà truyền thống của Nhật
Bản tại cửa hàng kimono Yakata marusan.
Tại đây cũng có cafe Hishoan và cửa hàng
bán đồ lưu niệm. Bạn có thể thưởng thức
thư pháp của Shoko Kanazawa ở một
không gian yên tĩnh và sâu lắng.

