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Sổ tay du lịch 旅のしおり 
 

― Hokkaido ― 
 

Hokkaido là hòn đảo lớn nằm về phía bắc Nhật Bản, 
chiếm 20% tổng diện tích Nhật Bản. Gần đây số du khách 
đến đây vào mùa đông để thưởng lãm thiên nhiên hùng vĩ 
và tắm suối nước nóng có ở khắp nơi trên đảo đang ngày 
càng tăng. Chúng tôi xin chia đảo thành 4 khu vực và giới 
thiệu sơ lược về mỗi khu vực. Bốn khu vực đó là Dounan 
(ở phía nam), Dou-ou (ở chính giữa), Doutou (ở phía 
đông) và Douhoku (ở phía bắc). 

Điểm dừng chân lớn nhất ở Dounan là Hakodate. 
Ngày xưa đây là cửa ngỏ của Hokkaido, cùng với 
Yokohama và Nagasaki là những thành phố đầu tiên giao 
dịch với nước ngoài, ở đây hiện vẫn còn nhiều tòa nhà và 
đường phố chịu ảnh hưởng của phương tây. Ban đêm 
nhìn từ núi Hakodate, bạn sẽ thấy tòa nhà Goryokaku(①), 
lâu đài mang phong cách phương tây đầu tiên của Nhật 
Bản hiện lên thật lộng lẫy. 

Sang khu vực Dou-ou ở giữa Hokkaido, nơi có thành 
phố lớn nhất Hokkaido là Sapporo. Đến đây, du khách 
không thể không ghé thăm tháp truyền hình, công viên 
Odori nơi diễn ra lễ hội tuyết hàng năm, tòa nhà hành 
chính Hokkaido cũ có biệt danh là “Akarenga” (Gạch đỏ), 
tháp đồng hồ bằng gỗ, đài quan sát Okurayama nơi diễn 
ra môn thi trượt tuyết nhảy tại Olympic Mùa Đông Sapporo 
năm 1972. Ngoài ra ở gần Otaru có một con kênh, dọc 
theo con kênh là những dãy nhà kho xây bằng đá, được 
điểm tô thêm bằng những hàng đèn đường cổ điển càng 
làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. 

Nơi mà thiên nhiên còn hoang sơ nhất phải kể khu 
vực Doutou ở phía đông. Ở đây có nhiều điểm đến như 
Kushiro - vùng đất ngập nước lớn nhất Nhật Bản, thiên 
đàng của nhiều sinh vật hoang dã, hồ Akan nổi tiếng với 
loại tảo tròn Marimo(②), bờ biển Okhotsk với những tảng 
băng trôi, hồ Mashu mờ ảo sương mù và làn nước trong 
nhất thế giới, bán đảo Shiretoko với rừng nguyên sinh đã 
được đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. 

Khu vực Douhoku ở phía bắc Hokkaido là vùng cực 
lạnh, hàng năm nơi đây có tổ chức các cuộc thi chó kéo xe 
tuyết (thành phố Wakakanai). Mũi Soya ở cực bắc Nhật 
Bản, hay những đảo nhỏ còn thiên nhiên hoang sơ như 
đảo Rishiri, đảo Rebun sẽ cho du khách cái nhìn về hệ 
sinh thái độc đáo. Vườn thú Asahiyama với cách triển lãm 
khéo léo, sáng tạo cho du khách quan sát hình ảnh vốn có 
của động vật (thành phố Asahikawa). Toàn bộ công viên 
Hinode (thị xã Kamifurano) với hoa oải hương nở kín vào 
đầu hè có thể được xem từ đài quan sát 360 độ. 

Hokkaido có rất nhiều loại hải sản, đi đến khu vực nào 
du khách cũng có thể dừng chân tại các cảng cá, thưởng 
thức những hải sản vừa bắt lên, còn tươi sống. 

 
― 北海道 ― 

 
 日本の北部に位置する広大な島で日本の総面積
の約2割を占めます。最近は冬季を中心に雄大な自
然や各地に点在する温泉を目当てとした外国人観
光客が増えています。では、北海道を道南（南部）、
道央（中央部）、道東（東部）、道北（北部）の4
地域に分けて簡単にご紹介しましょう。 
 道南の最大の観光スポットは函館です。古く
より北海道の玄関口として栄え、横浜・長崎と
並び日本で初めて外国との交易を始め、西洋の
影響を受けた建物や街並みが多く残っていま
す。特に函館山からの夜景、わが国最初の洋式
城郭である五稜郭が有名です。 
 道央には北海道最大の都市、札幌があります。
テレビ塔や雪まつりで有名な大通公園、「赤れん
が」の愛称で親しまれている北海道庁旧本庁舎、
木造の札幌市時計台、1972年の札幌冬季五輪で
スキージャンプが行われた大倉山展望台が特に
お勧めです。また、近郊の小樽には運河があり、
石造り倉庫やガス燈と相俟って美しい景観を作
り出しています。 
 道東は、北海道の中でも特に豊かな自然が残
されています。日本最大の湿原であり野生生物
の楽園となっている釧路湿原、マリモ（丸形の
藻）で有名な阿寒湖、流氷の押し寄せるオホー
ツク海沿岸地域、世界一といわれる透明度と霧
で有名な摩周湖、世界自然遺産に登録された原
生林の残る知床半島など、挙げたらきりがない
ほど観光スポットが豊富です。 

 
①五稜郭公園 ②マリモ 

 道北では、極寒の地らしく犬ぞりレースの全
国大会が毎年開催されています（稚内市）。また、
日本最北端の宗谷岬、離島ならではの手付かず
の自然が残り、独特な生態系を見ることができ
る利尻島・礼文島、動物本来の姿を観察できる
独創的な展示方法が話題となっている旭山動物
園（旭川市）、初夏にはラベンダーが一面に咲き、
展望台からは360°の大パノラマが楽しめる日
の出公園（上富良野町）などが観光客に人気が
あります。 
 北海道は特に海産物の種類が豊富です。どの
地域に行かれた場合でも、近くの漁港に立ち
寄って獲れたての味を楽しむことも是非お忘れ
なく。  




