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Sổ tay du lịch 旅のしおり 

Khu vực Kyushu-Okinawa  
(Gồm các tỉnh Fukuoka, Oita, Saga, Nagasaki, 
Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, và Okinawa)
Tỉnh Fukuoka: Nơi đây có nhiều địa danh nổi tiếng như đền 

Dazaifu-tenmangu, Kushidajinja, Sumiyoshijinja, đi thuyền 
dọc sông Yanagawa, Nokonoshima, khu vực Mojikou 
Retro. Công viên Umi no Nakamichikaihin, Shiosai no 
Michi, Space World… cũng là những địa điểm đáng tham 
quan. Lễ hội Hakata Dontaku cũng là một sự kiện hết sức 
náo nhiệt. 

Tỉnh Oita: Nơi có số các dòng suối nước nóng cũng như 
lượng nước nóng từ lòng đất trào ra nhiều nhất Nhật Bản. 
Thăm quan khu vực nổi tiếng về suối nước nóng như “Địa 
ngục” Beppu, suối nước nóng Yufuin, hoặc vùng đèo 
Yabakei, nơi những dãy đá nối tiếp liền nhau, ngọn thác 
Harajiri, là những quang cảnh tuyệt đẹp. 

Tỉnh Saga: Nơi đây có những làng gốm nổi tiếng như Imari 
và Arita. Ngoài ra, khu suối nước nóng Ureshino hoặc suối 
nước nóng Takeo, hoặc di tích khảo cổ Yoshinogari của 
thời kỳ Yayoi (thế kỷ 3 trước công nguyên tới thế kỷ 3 sau 
công nguyên), khu vực Niji no Matsubara, bãi thủy triều 
của biển Ariake, lâu đài Saga và lâu đài Karatsu, đền 
Yutokuinari-jinja. Nơi đây còn có lễ hội Karatsu Kunchi và 
là nơi diễn ra Hội thả Kinh khí cầu lớn nhất Châu Á. 

Tỉnh Nagasaki: Từ thời Edo, nơi đây là địa điểm duy nhất của 
Nhật Bản mở cửa ra nước ngoài nên mang tính quốc tế 
cao. Khu vui chơi giải trí Huis Ten Bosch (theo kiểu Hà 
Lan), chùa Sohfuku(①) (kiểu Trung Quốc), khu đất của 26 
vị thánh tử vì đạo (khu vực hành hương do tòa thành 
Vatincan công nhận). Ngoài viện bảo tàng tư liệu vụ thả 
bom nguyên tử Nagasaki, còn có đảo Kujuku, và phong 
cảnh thiên nhiên của các hòn đảo Unzen, 
Iki-Tsushima-Gotoh cũng là những nơi đáng tham quan. 

Tỉnh Kumamoto: Lâu đài Kumamoto là một trong 3 tòa lâu đài 
nổi tiếng nhất của Nhật Bản, công viên Suizenji, núi Aso 
(ngọn núi dạng canđêra thuộc vào hạng lớn trên thế giới) là 
những địa danh nổi tiếng. Thung lũng Kikuchi, bờ biển 
Yunoko, du lịch dọc trên sông Kuma, quần đảo Amakusa, 
nhà thờ O-etenshudo( ② ), phòng tư liệu về bệnh 
Minamata, cầu Tsujun làm bằng đá, và khu ruộng bậc 
thang Shiraitodaichi, và ta có thể chiêm ngưỡng được 
cảnh thiên nhiên qua khung cửa sổ của đoàn tàu lửa chạy 
bằng hơi nước Hitoyoshi(③). 

Tỉnh Miyazaki: Tỉnh Miyazaki được mệnh danh là “Vùng đất 
của thần thoại và truyền thuyết”. Nổi tiếng với những địa 
điểm như Takachiho(④), cao nguyên Ebino, đèo Karakuni, 
hồ Misogi, đền Miyazakijingu, đền Aoshimajinja. Những 
khu vực dân cư nằm dọc theo sông Obi và sông Tone, khu 
vực nhiều khu mộ cổ Saitobarukofungun, bờ biển 
Nichinan, chiếc cầu treo lớn Teruha bắc ngang qua thung 
lũng Ayakawa, cũng là những nơi đáng tham quan. 

Tỉnh Kagoshima: Tỉnh này có biểu tượng là đảo Sakurajima. 
Đảo Kirishima, cao nguyên Uwaba, phong cảnh thiên nhiên 
của vùng Airasanjoryo cũng như bề dày lịch sử cổ đại. 
Ngoài ra, tại quần đảo Ohshimatsumugi, có đảo 
Amamiohshima nổi tiếng, đảo Tanegashima nơi ta có thể 
chiêm ngưỡng cây tuyết tùng có từ thời Jomon hoặc phong 
cảnh thiên nhiên trên đảo Yakushima cũng hút hồn khách 
thăm quan. 

Tỉnh Okinawa: Nơi có nhiều khu nghỉ mát ven biển. Chúng ta 
hãy đi thăm nhà bảo tàng tư liệu Himeyuri, nơi cầu nguyện 
cho hòa bình, lâu đài Shuri, đại diện cho sự tồn tại của 
vương quốc Lưu Cầu xưa kia. Những chuyến đi khám phá 
trên đảo Ishigaki cũng là một cách để thưởng thụ trời và 
biển. 

 
〈日本語できるかなの答え〉①Ｃ②Ｄ③Ａ④Ｂ 

九州・沖縄（福岡県、大分県、佐賀県、長
崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）
福岡県：太宰府天満宮や櫛田神社、住吉神社、
柳川の川下り、能古島、門司港レトロ地区、
海の中道海浜公園、潮騒のみち、スペースワー
ルドなど多くの見所があります。博多どんた
くなどの祭りも盛んです。 

大分県：温泉の源泉数、湧水量が日本一。別府
の地獄めぐりや由布院の温泉の他、奇岩が連
なる耶麻渓、原尻の滝など自然の景勝地も多
くあります。 

佐賀県：伊万里と有田の陶器市が有名。嬉野温
泉や武雄温泉、弥生時代（BC3～AC3 世紀）の
吉野ヶ里遺跡、虹の松原、有明海の干潟、佐
賀城や唐津城、祐徳稲荷神社の他、唐津くん
ちやアジア最大級のバルーンフェスタは壮観
です。 

長崎県：江戸時代、唯一外国との窓口（出島）
となり、国際色豊か。ハウステンボス（オラ
ンダ）や崇福寺（中国）、日本二十六聖人殉教
地（バチカン指定公式巡礼地）、長崎原爆資料
館の他、九十九島、雲仙、壱岐・対馬・五島
の自然も見所です。 

熊本県：日本三名城の熊本城と、水前寺公園、
阿蘇山（世界最大級のカルデラ）で有名です。
菊池渓谷、湯の児海岸、球磨川の川下り、天
草の島々と大江天主堂、水俣病資料館、石造
の通潤橋と白糸台地の棚田、SL人吉で車窓も楽
しめます。 

宮崎県：「神話と伝説のふるさと」宮崎県には、
高千穂、えびの高原、韓国岳を始め、みそぎ
池、宮崎神宮、青島神社などがあります。飫
肥や戸根川の町並み、西都原古墳群など多く
の古墳、日南海岸、綾川渓谷の照葉大吊橋な
どがあります 

鹿児島県：桜島をシンボルとする鹿児島県は、
霧島、上場高原、吾平山上陵の自然や古代の
歴史文化が豊か。また、大島紬で有名な奄美
大島、縄文杉が見られる種子島や屋久島の自
然は心洗われます。 

沖縄県：賑やかなマリンリゾート地、沖縄本島
では、平和の礎、ひめゆり平和祈念資料館で
平和を祈り、琉球王国時代の首里城で歴史を
たどりましょう。石垣島などの島めぐりでさ
らに海と空を満喫できます。 
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