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Sổ tay du lịch 旅のしおり 
 
― Khu vực Toukai (gồm các tỉnh Shizuoka, 

Gifu, Aichi, Mie) ― 
 

Nhật Bản có một khu vực duy nhất tập trung các 
ngành cộng nghiệp. Đó là “Khu vực Công nghiệp 
Chukyo”.Từ thời Edo, dọc theo hai con đường quốc lộ
“Tokaido” và đường “Nakasendo”, có biết bao địa điểm nổi 
tiếng có phong cảnh đẹp. 

Tỉnh Shizuoka: Về phía Bắc, có núi Phú Sỹ và rặng 
núi Akaishi hùng vĩ. Ở phía Đông có bán đảo Izu với nhiều 
địa điểm du lịch. Những địa điểm đẹp để có thể ngắm núi 
Phú Sỹ là cao nguyên Asagiri Kougen, đồng bằng 
Nihondaira, công viên Heiwa Koen, rừng thông Miho no 
Matsubara, và thành phố cảng Numazu. Tại bán đảo Izu, 
có những khu vực nổi tiếng về suối nước nóng như Atami 
và Ito, Izu Kogen và chùa Syuzen-ji. Ngoài ra những địa 
điểm nổi tiếng đại diện cho tỉnh Shizuoka còn phải kể đến 
hồ Hamanako, nơi nuôi cá chình nổi tiếng và ngọn hải 
đăng Omaezaki Toudai. 

Tỉnh Gifu: Tới đây ta có thể thấy những khu vực dân 
cư cổ kính xen lẫn với phong cảnh thiên nhiên của rặng 
núi Hida, một trong số những khu vực rừng núi của Nhật 
Bản hùng vĩ nhất của Nhật Bản. Có thể kể tới những ngôi 
làng cổ như Shirakawa với những ngôi nhà mái dốc nổi 
tiếng, di sản thế giới, vùng quê Hida, hoặc vùng Gujo 
Hachiman nổi tiếng với lễ hội múa Gujo vào mùa hè. Nơi 
đây còn nổi tiếng với truyền thống đánh cá bằng chim cốc, 
gọi là Ukai, trên dòng sông Nagaragawa, suối nước nóng 
Gero-onsen, một trong 3 khu suối nước nóng nổi tiếng 
nhất Nhật Bản, ngọn thác Yoro no Taki, và vùng cao 
nguyên Norikurasanroku Goshikigahara. Nếu đi trên tuyến 
đường cáp treo Shinhotaka(①) thì bạn có thể thưởng thức 
được toàn cảnh của rặng núi Kita Alps của Nhật Bản. 
Chùa Eihou-ji ở núi Kokeizan, được đặt theo tên thung 
lũng của núi Lư Sơn của Trung Quốc, hoặc làng Fukuju no 
Sato Mongol Mura, là những địa điểm đáng tham quan. 

Tỉnh Aichi: Là vùng đất khởi thủy của dòng họ 
Tokugawa, người đã dựng lên Mạc phủ Edo. Nơi đây, 
ngoài ngành công nghiệp xe hơi nổi tiếng, còn nổi tiếng về
nông nghiệp, có thành phố Seto và Tokoname, nổi tiếng 
về đồ gốm sứ. Về mặt lịch sử, ta có thể tham quan lâu đài 
Nagoya, nổi tiếng với tượng con vật huyền thoại 
Shachihoko bằng vàng nổi tiếng gắn trên nóc lâu đài, khu 
vườn của dòng họ Tokugawa, đền Atsuta Jingu(②), nơi 
thờ thanh gươm thần Kusanagi no Mitsurugi, tức “Thảo 
thế kiếm”, một trong 3 báu vật “Tam chủng thần khí”, 
tượng trưng cho ngôi báu của Thiên Hoàng. Tại viện bảo 
tàng Toyota hoặc Noritake no Mori, ta có thể biết thêm về
ngành công nghiệp đại diện cho tỉnh này. Tại bán đảo 
Atsumi, từ ngọn hải đăng Iragomisaki tới Koiji ga Hama là 
cả một bãi biển cát trắng, ta có thể ngắm cảnh đẹp của 
ngôi chùa Kojaku-ji hoặc chùa Horai-ji ở thung lũng 
Korankei(③). Ở đây còn có ngôi chùa Nittai-ji, nơi an trí xá 
lợi của đức Phật do Thái Lan gửi tặng. 

Tỉnh Mie: Tỉnh Mie, với những sản vật nổi tiếng như thịt 
bò Matsusaka, tôm hùm Ise ebi, ngọc trai…từ xa xưa đã nổi 
tiếng là một khu vực du lịch. Nơi đây có ngôi đền Ise nổi 
tiếng, với tập quán viếng đền bắt đầu từ thời kỳ Edo, với con 
đường dẫn vào đền có tên gọi Kumano Kodo, được công 
nhận là di sản của thế giới. Ngoài ra nơi đây còn có khu vực 
Futami ga Ura, hay Igaueno, nổi tiếng về những người Ninja, 
hoặc công viên thủy cung Toba, đảo Shinju-jima hoặc đảo 
Iruka-jima. Nơi đây cũng có các khu công viên giải trí nổi 
tiếng như Nagashima Spa land, Nabana no Sato, làng 
Shima Supein Mura, hoặc đường đua xe hơi nổi tiếng 
Suzuka Circuit, nơi ta có thể thử trải qua kinh nghiệm đua xe.

 
― 東海地方（静岡県・岐阜県・ 

愛知県・三重県） ― 
 
 日本随一の工業集積地帯「中京工業地帯」で
す。江戸時代の街道「東海道」と「中山道」沿
いには風光明媚な場所や史跡が数多くありま
す。 
 静岡県：北部に富士山や赤石山脈がそびえ、
東部の伊豆半島に観光地が数多くあります。富
士山の絶景を臨む場所として、朝霧高原、日本
平、平和公園、三保の松原、港町の沼津があり
ます。伊豆半島は熱海や伊東など日本を代表す
る温泉地帯で、伊豆高原や修善寺など多くの名
所があります。うなぎで有名な浜名湖や御前崎
灯台も県を代表するシンボルです。 
 岐阜県：飛騨山脈など日本有数の山岳地帯で、
山の自然と古い町並みが楽しめます。町並みで
は、世界遺産の白川郷合掌造り集落、飛騨の里、
夏の郡上おどりで有名な郡上八幡があります。
長良川の鵜飼い、日本三名泉の1つである下呂温
泉、養老の滝、乗鞍山麓五色ヶ原が有名で、新
穂高ロープウェイからの北アルプスのパノラマ
も絶景です。中国廬山の渓谷にちなんで名付け
られた虎渓山永保寺、福寿の里モンゴル村も興
味深いでしょう。 
 愛知県：江戸幕府を開いた徳川家ゆかりの地
であり、自動車産業以外にも、農産物や瀬戸市、
常滑市の陶器でも有名です。金の鯱で知られる
名古屋城、徳川園や三種の神器のひとつ草薙神
剣を祀る熱田神宮で歴史を感じ、トヨタ博物館
やノリタケの森で地元産業に触れることができ
ます。渥美半島の伊良湖岬灯台から恋路ヶ浜ま
での白浜、香嵐渓の香積寺や鳳来寺の自然も見
所です。タイから寄贈された仏舎利を安置して
いる日泰寺もあります。 

②熱田神宮

 （愛知県）

①新穂高 

ロープウェイ

（岐阜県） 

③香嵐渓 

 （愛知県）

 三重県：松坂牛や伊勢エビ、真珠で知られる
三重県は、海と山の自然に恵まれ、古くから観
光地として栄えています。江戸時代から御伊勢
参りで知られる伊勢神宮、世界遺産となった熊
野古道があります。二見浦、伊賀忍者で知られ
る伊賀上野の他、鳥羽水族館、真珠島、イルカ
島なども有名です。ナガシマスパーランド、な
ばなの里、志摩スペイン村、モーター体験など
ができる鈴鹿サーキットなどのテーマパークも
充実しています。 

 




