
Lễ hội S�n��i �à D� 
sản �ă� hóa ��� vật 

t�ể UN����

Vừa tản �ộ vừa 
t�a� q���♪

Lễ hội S�n��i �à D� 
sản �ă� hóa ��� vật 

Tản bộ và trải nghiệm sức 
hấp dẫn của thị trấn♪

Ka
nie

là thị trấn của bánh mì ngon

Tận hưởng sức hấp dẫn của
thị trấn sông nước

Thích thú 
khám phá lịch sử♪

Coi trọng 
việc tự chế

Đầy
  ra

u

Hãy đến vớithị trấny hị trấnấnấcủa sông nước
ã đếnếnế vớithị
Sông ngòi, suối nước nóng, đặc sản!

Thoải mái 

Thư giãn 

Những cửa hàng 

đầy cá tính! 

      Tổng hợp
   các móncua ngon

Coi trọng 

Coi trọng 

Thư giãn tại 
quán cà phê được 

ưa chuộng ♪

được yêu 
thích tại địa 
phương 

Đặc sản 
Quả su�� t�ắn� �ốt ��ất
Rượu s��� địa p�ươn� �à 

mi��� vù�� sô�� nước

Thị trấn của sông nước đầy sức hấp dẫn từ lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO đến các suối nước nóng và các món ngon! Thị trấn của sông nước đầy sức hấp dẫn từ lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO đến các suối nước nóng và các món ngon! 
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Điểm câu cá Nishinomori
trên sông Saya Trung tâm

Owari Onsen Tokai Công viên Kanie Joshi

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato

Công viên Sayagawa Sogo

Bia tưởng niệm nhà 
văn Yoshikawa EijiHàng cây hoa anh 

đào bên sông Saya

Phía Ga JR Kameyama

Phía Ga Kintetsu Yokkaichi

Sông Daizen

Sông Nikko
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Sông Zenta

Phía Ga Kintetsu Nagoya

Ga Kintetsu Kanie

Ga Kintetsu
Tomiyoshi

 P8B2
Bồn tắm trong nhà rộng rãi với kích thước khổng lồ. Ngoài 
ra nơi đây còn có cả bồn tắm ngoài trời. Phòng thay đồ cũng 
rất rộng rãi, sạch sẽ và mỗi bên nam nữ đều được trang bị 
250 tủ khóa đựng đồ. Bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái tại khu 
vực ăn uống hoặc khu vực nghỉ ngơi. Bạn cũng nên kiểm tra 
cả các cửa hàng nơi có thể mua các loại đặc sản. 

 97 Sayagawa Nishi, 
Kanie Shinden, thị trấn Kanie  

 5 phút đi ô tô từ nút giao 
thông Kanie   650 yên vào 
các ngày trong tuần, 700 yên 
vào thứ Bảy, Chủ Nhật và 
ngày lễ   13:00 - 23:00 (tiếp 
nhận đến 22:30)   Mở cửa 
suốt năm   250 xe

●尾張温泉東海センター
Trung tâm Owari Onsen Tokai

 P8B1

Lễ hội này được tổ chức nhằm đuổi bệnh dịch và cầu bội thu ngũ cốc. Trung tâm của 
lễ hội là lễ buổi tối và lễ buổi sáng được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của 
tháng 8. Trong lễ buổi tối có thuyền quấn rạ treo đèn lồng Makiwarabune, còn trong lễ 
buổi sáng có thuyền biểu diễn nhạc cổ Danjiribune bơi trên sông Kanie. Lễ hội này còn 
được gọi là “Lễ hội 100 ngày”. 
Lịch trình  Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của tháng 8 (lễ buổi tối và lễ buổi sáng)
Địa điểm  Xung quanh đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha

●須成祭
Lễ hội Sunari

o Trong trung tâm Sai-to (→P5) có Bảo 
tàng Lễ hội Sunari

l “Kẹo Kani” của xưởng 
bánh kẹo Kanie Seika 
(→P7) 

l “Kẹo Kani” của xưởng l “Kẹo Kani” của xưởng l

on Hàng cây hoa anh đào 
và hoa cải vàng tuyệt đẹp 
dọc bờ sông Saya.

on Hàng cây hoa anh đào on Hàng cây hoa anh đào on

uối nước nóng Owari với lượng nước nóng dồi dào. Mỗi phút có tới hơn 
1.000 lít nước nóng nguyên chất chảy về từ 6 suối nước nóng nguồn làm tràn 

đầy các bồn tắm. Nước suối nóng nơi đây là nước chảy tự nhiên 100% suối nguồn, 
không pha thêm nước lạnh, không gia nhiệt và cũng không tuần hoàn lại nước suối. 
Chắc chắn bạn sẽ được thư giãn bởi sự mềm mại của những làn nước nóng nơi đây. 

anie có nhiều dòng sông nên là môi trường 
rất thích hợp để sản xuất rượu sake. Rượu 

sake địa phương và gia vị mirin ngon miệng là những 
món quà hoàn hảo. Và hơn nữa nơi đây còn là khu 
vực sản xuất quả sung trắng nổi tiếng. Vào mùa 
sung, bạn có thể thấy các sản phẩm kết hợp được 

bán tại các cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản và Tây Âu 
trong khắp thị trấn. Hơn nữa các món cua cũng 

đang được thể hiện trên khắp thị trấn!

Chắc chắn bạn sẽ được thư giãn bởi sự mềm mại của những làn nước nóng nơi đây. 

o Rượu “Suisen” và “Saiai” của Xưởng 
rượu Yamada Shuzo (→P6) 

ễ hội Sunari là lễ hội của đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-
sha ở phía bắc thị trấn. Rất nhiều buổi lễ khác nhau được tổ chức 

trong khoảng 100 ngày bắt đầu từ buổi lễ chọn trẻ em đại diện tham dự lễ 
vào tháng 7 đến buổi lễ hạ lau sậy khỏi đàn thờ vào tháng 10. Vào tháng 12 
năm 2016, lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO 
với tư cách là một trong những lễ hội của “Sự kiện xe rước yama, hoko, yatai”. 

K

S

L

Tổng hợp các món cua→ P6 P7

nNơi ngâm chân suối nước nóng 
miễn phí đương nhiên cũng là nước 
suối nguồn chảy tự nhiên.

●足湯かにえの郷

Lễ hội

Suối nước 
nóng

Món ngon
& Đặc sản

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato (→P4)

m “Bánh Tart kèm quả sung tươi” 
của Tiệm Pâtisserie Parisian (→P6) 

Di sản văn hóa phi vật 
thể UNESCO
Lễ hội Sunari với lịch 
sử hơn 400 năm

Suối nước nóng Owari 
Onsen là suối nước nóng 
duy nhất của tỉnh Aichi! 
được chọn vào 
100 suối nước 
nóng nổi tiếng 
nhất Nhật Bản

Hương vị 
địa phương
chỉ có thể thưởng thức 
tại thị trấn này
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anie được coi là một cứ điểm 
quan trọng nhìn ra vịnh Ise 

từ thời đại Muromachi đến thời đại 
Sengoku. Thành Kanie được đặt tại đây 
là nơi đã xảy ra trận chiến lớn vào năm 
Tensho 12 (năm 1584) giữa quân của 
Hideyoshi và quân liên minh của Oda 
và Tokugawa. Từ thời đại Edo đến đầu 
thời đại Showa, ở cửa sông Kanie có 
cảng do đó nơi đây đã phát triển thành 
một cứ điểm của ngành ngư nghiệp. 

 P8B3
Đường tản bộ dài khoảng 1km dọc theo sông Saya từ 
khu vườn văn học Bungakuen trong đền Kashima-jinja 
( P8B3) đến bia tưởng niệm nhà văn Yoshikawa Eiji 
( P8B3). Nơi đây được biết đến như một địa điểm 
ngắm hoa anh đào nổi tiếng và không thể bỏ qua cảnh 
mặt sông phản chiếu những đóa hoa anh đào mãn khai. 

 Shimo Nishino, 
Kanie Shinden, thị trấn 
Kanie   10 phút đi ô 
tô từ nút giao thông 
Kanie   Tản bộ 
tự do   Không có

Hàng cây hoa anh đào bên sông Saya ●佐屋川桜並木

Đây là linh vật của thị 
trấn Kanie. Lấy mô 
típ là hình con cua 
nhỏ vốn sinh sống 
rất nhiều tại thị trấn 
Kanie.

Tân binh ninja phục vụ 
cho Kanimaru-kun. Nhân 
vật này được sinh ra từ 
lịch sử của các trận chiến 
ninja đã từng diễn ra tại 
Thành Kanie.

Kanie là thị trấn của lịch sử, nơi Thành Kanie đã từng được xây dựng như một cứ điểm quan trọng gần vịnh Ise. Sáu dòng sông chảy qua thị trấn giúp phát triển mạnh 
mẽ ngành ngư nghiệp và tạo nên một nền văn hóa độc đáo. Đến nay vẫn còn những lễ hội truyền thống và có rất nhiều di tích lịch sử cũng như phong cảnh hoàn hảo cho 
việc tản bộ. Nơi đây còn có rất nhiều suối nước nóng và các món ăn ngon giúp bạn có thể thưởng thức sức hấp dẫn phong phú. 

Linh vật của thị trấn Kanie

 P8B2

 1-109 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ ga 
JR Kanie   Tản bộ tự do   70 xe (bãi đậu xe của 
Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn hóa dân gian (5 phút đi bộ))

●蟹江城址公園
Công viên Kanie Joshi

o Hình ảnh sông Kanie vào 
đầu thời đại Showa. Dòng 
sông gắn bó mật thiết với 
cuộc sống.

anie là nơi có những dòng sông chảy qua ngay 
trong thị trấn sẽ giúp bạn cảm thấy rất sảng khoái 

khi tản bộ ở bất cứ đâu. Đặc biệt khu vực được khuyến nghị 
nhất là đường tản bộ ở hạ lưu sông Saya giúp bạn có thể tận 
hưởng dòng sông và quang cảnh thiên nhiên xung quanh. 
Ngoài ra chúng tôi xin được giới thiệu cả tuyến đường nơi 
bạn có thể khám phá lịch sử của Kanie và tuyến đường nơi 
bạn có thể thưởng thức nét riêng có của khu vực sông nước.

K

 P8A2
Đây là điểm câu cá diếc trên sông 
Saya. Những người chưa có kinh 
nghiệm và trẻ em đều được hướng 
dẫn tận tình.

 2-1 Sayagawa Nishi, Kanie Shinden, thị 
trấn Kanie   5 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie  

 1.500 yên/ngày, cần câu cá (kèm mồi cá) 1.500 
yên   7 :00 – 16:00   Mở cửa suốt năm   70 xe

●佐屋川 西之森釣り場

Thích thú khám phá lịch sử♪→ P5

o Điểm câu cá này rất 
đông khách vì nhiệt độ nước cao do gần suối 
nước nóng nên mùa đông cũng có nhiều cá.

l Hiện nay vẫn còn 
thấy bia đá của di 
tích thành cổ và 
giếng Honmaru

Thị trấn của 
sông nước cách 
Nagoya 10 phút

ự tồn tại của các dòng sông chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích của thị trấn chính là 
biểu tượng của Kanie. Ngoài dòng sông Kanie chảy qua như chia thị trấn làm hai 

phần và dòng sông Nikko êm đềm thả dòng về vịnh Ise còn có sông Zenta, sông Fukuta, sông 
Saya và sông Daizen, tổng cộng là 6 dòng 
sông đều chảy theo hướng bắc nam. 

Đây là công viên được xây dựng 
ngay bên dòng sông Saya uốn 
lượn mềm mại. Công viên này 
trở nên quen thuộc như một biểu 
tượng của thị trấn sông nước.

oCờ cá chép bay 
trên nền hoa anh 
đào vào mùa xuân

Công viên Sayagawa Sogo (→P4)

●佐屋川創郷公園

S

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha (→P5)

●冨吉建速神社・八剱社
o Ngôi đền này là sân khấu của Lễ hội Sunari 
(→P2) vốn đã được công nhận là Di sản văn hóa 
phi vật thể UNESCO. Sông Kanie chảy ngay bên 
phía tây của ngôi đền này.

Tản bộ Kanie→ P4 P5

“Kaninja” 
ChokimaruKanimaru-kun

oCờ cá chép bay 

Sông 
nước

Lịch sử

Tản bộ

Kaki
C

o Điểm câu cá này rất o Điểm câu cá này rất o
đông khách vì nhiệt độ nước cao do gần suối 

Là nơi như thế này!
Kanie Tân binh ninja phục vụ 

cho Kanimaru-kun. Nhân 
vật này được sinh ra từ 
lịch sử của các trận chiến 
ninja đã từng diễn ra tại Thị trấn của 

Thị 
   trấn

Tận hưởng sức hấp dẫn của thị trấn sông nước→ P4

Điểm câu cá Nishinomori 
trên sông Saya

Ngôi thành cổ này được cho là 
do Hojo xây dựng trong thời 
đại Eikyo (1429-1440). Ngôi 
thành này đã bị phá hủy do trận động 
đất lớn xảy ra vào một năm sau trận chiến Kanie. 

Lịch sửVùng đất thịnh vượng như 
một cứ điểm quan trọng của 
ngành vận tải hàng hải

K

Thiên nhiên, 
sông ngòi, văn 
học, lịch sử...  
Một thị trấn 
khiến bạn 
muốn tản bộ

Kanie – thị 
trấn của 
sông nước
với 6 dòng sông 
chảy qua

ác loại cây cảnh ví dụ như chậu hoa được gọi là “Kaki” 
và ở Kanie cũng có nơi trồng các loại Kaki này. Flower 

Garden Toya ( P8A1) và Mizuho Engei ( P8B3) là 
những nơi trồng các loại hoa đầy màu sắc.

3

2
0
2
1
.0
3
.1
5

（2
3
:5
4
:3
0

）

2
0
2
1
.0
3
.1
2

（1
2
:1
1
:1
4

）

特注蟹江町（ベトナム語版）_CC19.indd   2 2021/03/17   17:11:14

P2_3 蟹江町map

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja
và Hachiken-sha

Nút giao thông Nagoya Nishi

Nút giao thông Kanie

Phía Ga JR Nagoya
Tuyến JR Kansai Honsen

Tuyến Kintetsu Nagoya

Ga JR Kanie

Ga JR Eiwa

Đường cao tốc Higashi-Meihan

Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to 

Điểm câu cá Nishinomori
trên sông Saya Trung tâm

Owari Onsen Tokai Công viên Kanie Joshi

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato

Công viên Sayagawa Sogo

Bia tưởng niệm nhà 
văn Yoshikawa EijiHàng cây hoa anh 

đào bên sông Saya

Phía Ga JR Kameyama

Phía Ga Kintetsu Yokkaichi

Sông Daizen
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Ga Kintetsu Kanie

Ga Kintetsu
Tomiyoshi

 P8B2
Bồn tắm trong nhà rộng rãi với kích thước khổng lồ. Ngoài 
ra nơi đây còn có cả bồn tắm ngoài trời. Phòng thay đồ cũng 
rất rộng rãi, sạch sẽ và mỗi bên nam nữ đều được trang bị 
250 tủ khóa đựng đồ. Bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái tại khu 
vực ăn uống hoặc khu vực nghỉ ngơi. Bạn cũng nên kiểm tra 
cả các cửa hàng nơi có thể mua các loại đặc sản. 

 97 Sayagawa Nishi, 
Kanie Shinden, thị trấn Kanie  

 5 phút đi ô tô từ nút giao 
thông Kanie   650 yên vào 
các ngày trong tuần, 700 yên 
vào thứ Bảy, Chủ Nhật và 
ngày lễ   13:00 - 23:00 (tiếp 
nhận đến 22:30)   Mở cửa 
suốt năm   250 xe

●尾張温泉東海センター
Trung tâm Owari Onsen Tokai

 P8B1

Lễ hội này được tổ chức nhằm đuổi bệnh dịch và cầu bội thu ngũ cốc. Trung tâm của 
lễ hội là lễ buổi tối và lễ buổi sáng được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của 
tháng 8. Trong lễ buổi tối có thuyền quấn rạ treo đèn lồng Makiwarabune, còn trong lễ 
buổi sáng có thuyền biểu diễn nhạc cổ Danjiribune bơi trên sông Kanie. Lễ hội này còn 
được gọi là “Lễ hội 100 ngày”. 
Lịch trình  Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của tháng 8 (lễ buổi tối và lễ buổi sáng)
Địa điểm  Xung quanh đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha

●須成祭
Lễ hội Sunari

o Trong trung tâm Sai-to (→P5) có Bảo 
tàng Lễ hội Sunari

l “Kẹo Kani” của xưởng 
bánh kẹo Kanie Seika 
(→P7) 

l “Kẹo Kani” của xưởng l “Kẹo Kani” của xưởng l

on Hàng cây hoa anh đào 
và hoa cải vàng tuyệt đẹp 
dọc bờ sông Saya.

on Hàng cây hoa anh đào on Hàng cây hoa anh đào on

uối nước nóng Owari với lượng nước nóng dồi dào. Mỗi phút có tới hơn 
1.000 lít nước nóng nguyên chất chảy về từ 6 suối nước nóng nguồn làm tràn 

đầy các bồn tắm. Nước suối nóng nơi đây là nước chảy tự nhiên 100% suối nguồn, 
không pha thêm nước lạnh, không gia nhiệt và cũng không tuần hoàn lại nước suối. 
Chắc chắn bạn sẽ được thư giãn bởi sự mềm mại của những làn nước nóng nơi đây. 

anie có nhiều dòng sông nên là môi trường 
rất thích hợp để sản xuất rượu sake. Rượu 

sake địa phương và gia vị mirin ngon miệng là những 
món quà hoàn hảo. Và hơn nữa nơi đây còn là khu 
vực sản xuất quả sung trắng nổi tiếng. Vào mùa 
sung, bạn có thể thấy các sản phẩm kết hợp được 

bán tại các cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản và Tây Âu 
trong khắp thị trấn. Hơn nữa các món cua cũng 

đang được thể hiện trên khắp thị trấn!

Chắc chắn bạn sẽ được thư giãn bởi sự mềm mại của những làn nước nóng nơi đây. 

o Rượu “Suisen” và “Saiai” của Xưởng 
rượu Yamada Shuzo (→P6) 

ễ hội Sunari là lễ hội của đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-
sha ở phía bắc thị trấn. Rất nhiều buổi lễ khác nhau được tổ chức 

trong khoảng 100 ngày bắt đầu từ buổi lễ chọn trẻ em đại diện tham dự lễ 
vào tháng 7 đến buổi lễ hạ lau sậy khỏi đàn thờ vào tháng 10. Vào tháng 12 
năm 2016, lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO 
với tư cách là một trong những lễ hội của “Sự kiện xe rước yama, hoko, yatai”. 

K

S

L

Tổng hợp các món cua→ P6 P7

nNơi ngâm chân suối nước nóng 
miễn phí đương nhiên cũng là nước 
suối nguồn chảy tự nhiên.

●足湯かにえの郷

Lễ hội

Suối nước 
nóng

Món ngon
& Đặc sản

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato (→P4)

m “Bánh Tart kèm quả sung tươi” 
của Tiệm Pâtisserie Parisian (→P6) 

Di sản văn hóa phi vật 
thể UNESCO
Lễ hội Sunari với lịch 
sử hơn 400 năm

Suối nước nóng Owari 
Onsen là suối nước nóng 
duy nhất của tỉnh Aichi! 
được chọn vào 
100 suối nước 
nóng nổi tiếng 
nhất Nhật Bản

Hương vị 
địa phương
chỉ có thể thưởng thức 
tại thị trấn này
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anie được coi là một cứ điểm 
quan trọng nhìn ra vịnh Ise 

từ thời đại Muromachi đến thời đại 
Sengoku. Thành Kanie được đặt tại đây 
là nơi đã xảy ra trận chiến lớn vào năm 
Tensho 12 (năm 1584) giữa quân của 
Hideyoshi và quân liên minh của Oda 
và Tokugawa. Từ thời đại Edo đến đầu 
thời đại Showa, ở cửa sông Kanie có 
cảng do đó nơi đây đã phát triển thành 
một cứ điểm của ngành ngư nghiệp. 

 P8B3
Đường tản bộ dài khoảng 1km dọc theo sông Saya từ 
khu vườn văn học Bungakuen trong đền Kashima-jinja 
( P8B3) đến bia tưởng niệm nhà văn Yoshikawa Eiji 
( P8B3). Nơi đây được biết đến như một địa điểm 
ngắm hoa anh đào nổi tiếng và không thể bỏ qua cảnh 
mặt sông phản chiếu những đóa hoa anh đào mãn khai. 

 Shimo Nishino, 
Kanie Shinden, thị trấn 
Kanie   10 phút đi ô 
tô từ nút giao thông 
Kanie   Tản bộ 
tự do   Không có

Hàng cây hoa anh đào bên sông Saya ●佐屋川桜並木

Đây là linh vật của thị 
trấn Kanie. Lấy mô 
típ là hình con cua 
nhỏ vốn sinh sống 
rất nhiều tại thị trấn 
Kanie.

Tân binh ninja phục vụ 
cho Kanimaru-kun. Nhân 
vật này được sinh ra từ 
lịch sử của các trận chiến 
ninja đã từng diễn ra tại 
Thành Kanie.

Kanie là thị trấn của lịch sử, nơi Thành Kanie đã từng được xây dựng như một cứ điểm quan trọng gần vịnh Ise. Sáu dòng sông chảy qua thị trấn giúp phát triển mạnh 
mẽ ngành ngư nghiệp và tạo nên một nền văn hóa độc đáo. Đến nay vẫn còn những lễ hội truyền thống và có rất nhiều di tích lịch sử cũng như phong cảnh hoàn hảo cho 
việc tản bộ. Nơi đây còn có rất nhiều suối nước nóng và các món ăn ngon giúp bạn có thể thưởng thức sức hấp dẫn phong phú. 

Linh vật của thị trấn Kanie

 P8B2

 1-109 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ ga 
JR Kanie   Tản bộ tự do   70 xe (bãi đậu xe của 
Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn hóa dân gian (5 phút đi bộ))

●蟹江城址公園
Công viên Kanie Joshi

o Hình ảnh sông Kanie vào 
đầu thời đại Showa. Dòng 
sông gắn bó mật thiết với 
cuộc sống.

anie là nơi có những dòng sông chảy qua ngay 
trong thị trấn sẽ giúp bạn cảm thấy rất sảng khoái 

khi tản bộ ở bất cứ đâu. Đặc biệt khu vực được khuyến nghị 
nhất là đường tản bộ ở hạ lưu sông Saya giúp bạn có thể tận 
hưởng dòng sông và quang cảnh thiên nhiên xung quanh. 
Ngoài ra chúng tôi xin được giới thiệu cả tuyến đường nơi 
bạn có thể khám phá lịch sử của Kanie và tuyến đường nơi 
bạn có thể thưởng thức nét riêng có của khu vực sông nước.

K

 P8A2
Đây là điểm câu cá diếc trên sông 
Saya. Những người chưa có kinh 
nghiệm và trẻ em đều được hướng 
dẫn tận tình.

 2-1 Sayagawa Nishi, Kanie Shinden, thị 
trấn Kanie   5 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie  

 1.500 yên/ngày, cần câu cá (kèm mồi cá) 1.500 
yên   7 :00 – 16:00   Mở cửa suốt năm   70 xe

●佐屋川 西之森釣り場

Thích thú khám phá lịch sử♪→ P5

o Điểm câu cá này rất 
đông khách vì nhiệt độ nước cao do gần suối 
nước nóng nên mùa đông cũng có nhiều cá.

l Hiện nay vẫn còn 
thấy bia đá của di 
tích thành cổ và 
giếng Honmaru

Thị trấn của 
sông nước cách 
Nagoya 10 phút

ự tồn tại của các dòng sông chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích của thị trấn chính là 
biểu tượng của Kanie. Ngoài dòng sông Kanie chảy qua như chia thị trấn làm hai 

phần và dòng sông Nikko êm đềm thả dòng về vịnh Ise còn có sông Zenta, sông Fukuta, sông 
Saya và sông Daizen, tổng cộng là 6 dòng 
sông đều chảy theo hướng bắc nam. 

Đây là công viên được xây dựng 
ngay bên dòng sông Saya uốn 
lượn mềm mại. Công viên này 
trở nên quen thuộc như một biểu 
tượng của thị trấn sông nước.

oCờ cá chép bay 
trên nền hoa anh 
đào vào mùa xuân

Công viên Sayagawa Sogo (→P4)

●佐屋川創郷公園

S

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha (→P5)

●冨吉建速神社・八剱社
o Ngôi đền này là sân khấu của Lễ hội Sunari 
(→P2) vốn đã được công nhận là Di sản văn hóa 
phi vật thể UNESCO. Sông Kanie chảy ngay bên 
phía tây của ngôi đền này.

Tản bộ Kanie→ P4 P5

“Kaninja” 
ChokimaruKanimaru-kun

oCờ cá chép bay 

Sông 
nước

Lịch sử

Tản bộ

Kaki
C

o Điểm câu cá này rất o Điểm câu cá này rất o
đông khách vì nhiệt độ nước cao do gần suối 

Là nơi như thế này!
Kanie Tân binh ninja phục vụ 

cho Kanimaru-kun. Nhân 
vật này được sinh ra từ 
lịch sử của các trận chiến 
ninja đã từng diễn ra tại Thị trấn của 

Thị 
   trấn

Tận hưởng sức hấp dẫn của thị trấn sông nước→ P4

Điểm câu cá Nishinomori 
trên sông Saya

Ngôi thành cổ này được cho là 
do Hojo xây dựng trong thời 
đại Eikyo (1429-1440). Ngôi 
thành này đã bị phá hủy do trận động 
đất lớn xảy ra vào một năm sau trận chiến Kanie. 

Lịch sửVùng đất thịnh vượng như 
một cứ điểm quan trọng của 
ngành vận tải hàng hải

K

Thiên nhiên, 
sông ngòi, văn 
học, lịch sử...  
Một thị trấn 
khiến bạn 
muốn tản bộ

Kanie – thị 
trấn của 
sông nước
với 6 dòng sông 
chảy qua

ác loại cây cảnh ví dụ như chậu hoa được gọi là “Kaki” 
và ở Kanie cũng có nơi trồng các loại Kaki này. Flower 

Garden Toya ( P8A1) và Mizuho Engei ( P8B3) là 
những nơi trồng các loại hoa đầy màu sắc.
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Công viên Sayagawa Sogo

l Hoa diên vĩ cũng 
là loài hoa biểu tượng 
của thị trấn

P5 蟹江町map

Đường cao 

tốc Higashi-Meihan

Ga JR Eiwa
Tuyến JR Kansai Honsen

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato

Trung tâm giao lưu 
trong thị trấn Gakuto

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja

Công viên Sayagawa Sogo

Ozumo Street

Sun Sun Bridge

Ga Kintetsu Kanie

Ga Kintetsu Tomiyoshi

Bệnh viện Owari Onsen Kanie
Trường tiểu 
học Kanie

Thư viện thị trấn Kanie

Tuyến Kintetsu Nagoya

Xe buýt

Nằm bên bờ sông, công viên này hấp dẫn bởi 
sự mát mẻ riêng có của thị trấn sông nước. Bạn 
có thể thưởng thức các loài hoa như hoa anh 
đào vào mùa xuân và hoa diên vĩ vào đầu mùa 
hè. Nơi đây còn có đài quan sát cao 13m giúp 
bạn không những có thể ngắm sông Saya và 
sông Nikko mà còn ngắm được toàn cảnh thành 
phố Nagoya cũng như dãy núi Yoro và Suzuka. 

 F u d a n a k a j i , 
Kanie Shinden, thị trấn 
Kanie   7 phút đi ô tô 
từ nút giao thông Kanie  

 Tản bộ tự do  
 23 xe

 P8B3●佐屋川創郷公園

Sun Sun Bridge

Cây cầu bắc qua sông Nikko, nối công viên 
Sayagawa Sogo với khu vực Tomiyoshi. Các cây 
cầu nối các khu vực có tầm quan trọng lớn đối 
với Kanie vốn là nơi có nhiều sông ngòi. Cây 
cầu này được bắc song song với đường ray của 
tuyến Kintetsu Nagoya do đó bạn có thể tận 
hưởng phong cảnh của dòng sông và tàu điện 
cùng một lúc.

 Fudanakaji, Kanie Shinden, thị trấn Kanie  
 7 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie  
 Tản bộ tự do   Không có

P8B3●サンサンブリッジ

Con phố có đặt hình bàn chân của 17 đô vật sumo. Khởi điểm của việc này là do lò luyện đô 
vật Futagoyama đặt ký túc xá tại đây và hiện nay còn có thêm các đô vật sumo của lò luyện 
Takasago. Bạn có thể xem hình bàn chân của Yokozuna thứ 65 Takanohana, Yokozuna thứ 
68 Asashoryu và Ozeki Asanoyama mới đặt vào năm 2020. 

 Vỉa hè phố Owari Onsen, Nagase Shimo, Nishinomori, thị trấn Kanie   5 phút  đi ô tô từ 
trạm thu phí Kanie   Tản bộ tự do

 P8B2●大相撲ストリート

Truyền thuyết kể rằng khi Hojo xây Thành Kanie vào thời đại 
Muromachi, ông đã lễ gọi thần rồng Tomiyoshi Ryuogami 
của điện Zeniarai Benten ở Kamakura và được thờ tại địa 
điểm hiện tại vào năm Showa 39 (năm 1964). Nơi đây rất 
thiêng về kinh doanh thịnh vượng và đem lại may mắn khi 
sử dụng tiền đã được thanh tịnh tại đây. Trong khuôn viên 
đền còn có tháp tưởng niệm chủ Thành Kanie. 

 4-132 Shiro, thị trấn Kanie   5 phút đi bộ từ ga Kintetsu 
Kanie   Tản bộ tự do   4 xe

P8B2●銭洗尾張弁財天 富吉神社

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja

Đây là nơi ngâm chân suối nước 
nóng công cộng sử dụng nước suối 
nóng nguồn từ suối nước nóng 
Owari. Nước suối nóng nguồn chảy 
tự nhiên và nhiệt độ nước nóng hơi 
cao một chút. Trong khuôn viên còn 
có bồn ngâm tay nước suối nóng. 
Đây còn là nơi nghỉ ngơi để dân 
cư tụ tập. Ngay trước mắt có cây 
hoa anh đào nên mùa xuân có thể 
vừa ngâm chân vừa ngắm hoa. Hãy 
mang theo khăn khi đến ngâm chân.

 65-46 Nagase Shimo, Nishinomori, 
thị trấn Kanie   5 phút đi ô tô từ trạm 
thu phí Kanie   Miễn phí   10:00-20:00  

 Mở cửa suốt năm   Không có (có thể sử 
dụng bãi đậu xe phía tây Trung tâm Owari 
Onsen Tokai (5 phút đi bộ))

 P8B2●足湯かにえの郷

Ngâm chân suối nước nóng Kanie no Sato

Ga Kintetsu Tomiyoshi

o Cây cầu giúp người đi bộ và xe đạp có thể 
yên tâm đi qua

o Nhộn nhịp người dân địa phương 
ngay cả vào các ngày trong tuần

nóng nguồn từ suối nước nóng 
Owari. Nước suối nóng nguồn chảy 
tự nhiên và nhiệt độ nước nóng hơi 
cao một chút. Trong khuôn viên còn 
có bồn ngâm tay nước suối nóng. 
Đây còn là nơi nghỉ ngơi để dân 
cư tụ tập. Ngay trước mắt có cây 
hoa anh đào nên mùa xuân có thể 
vừa ngâm chân vừa ngắm hoa. Hãy 
mang theo khăn khi đến ngâm chân.

thị trấn Kanie  
thu phí Kanie  

dụng bãi đậu xe phía tây Trung tâm Owari 
Onsen Tokai (5 phút đi bộ))

o Nhộn nhịp người dân địa phương o Nhộn nhịp người dân địa phương o

Kanie là nơi có nhiều dòng sông chảy qua nên có nhiều điểm du lịch liên quan đến sông 
nước. Bạn sẽ được tham quan với tâm trạng sảng khoái giữa thị trấn sông nước.

l Phía sâu trong đền có hồ 
thanh tịnh tiền và giếng vàng

Ga Kintetsu Tomiyoshi
1,3km

Sunsun Bridge
350m

Công viên Sayagawa Sogo
900m

Ozumo Street
130m

Ngâm chân suối nước nóng 
Kanie no Sato

1,2km
Bến xe buýt (Trung tâm giao lưu 
trong thị trấn Gakuto)

Khoảng 10 phút đi xe buýt 
phục vụ người tản bộ (3,3km)

Ga Kintetsu Kanie
350m

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja
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Tổng 
quãng đường

4,2km

Thời 
gian cần thiết
Khoảng 65 phút

(Không bao gồm khoảng cách di chuyển bằng xe buýt và thời gian chờ đợi)

Trung tâm giao lưu trong thị trấn 
Gakuto (bến xe buýt)  P8B2

Ga Kintetsu Kanie

Cầu dành cho người đi bộ và xe đạp
song song với đường ray tàu

1

2

3

5

6

7

8

Xe buýt phục vụ người tản bộ
Có khoảng 6 chuyến xe buýt mỗi ngày để làm 
phương tiện di chuyển đến các nhà ga và các cơ 
sở công cộng. Vào các ngày trong tuần  có “Tuyến 
Orange” chạy ở phía bắc và “Tuyến Green” chạy 
ở phía nam, còn vào Chủ nhật có “Tuyến Chủ Nhật” 
chạy khắp khu vực. Miễn phí đi xe.

Tản
Tản bộ và trải nghiệm sức 

quyến rũ của thị trấn ♪

Thị trấn Kanie có nhiều sông nước và 
đền chùa, là nơi hoàn hảo để tản bộ. Chúng tôi 

xin giới thiệu 2 tuyến đường ngắm sông nước đặc trưng 
của thị trấn và tìm đến với lịch sử được hình thành và phát 
triển bởi chính nguồn sông nước này. 

Biểu tượng của thị trấn có sông nước và hoa tuyệt đẹp

o 17 người đều có đặc 
trưng riêng thật thú vị

Con phố có đặt hình bàn chân của 17 đô vật sumo. Khởi điểm của việc này là do lò luyện đô 
vật Futagoyama đặt ký túc xá tại đây và hiện nay còn có thêm các đô vật sumo của lò luyện 
Takasago. Bạn có thể xem hình bàn chân của Yokozuna thứ 65 Takanohana, Yokozuna thứ 
68 Asashoryu và Ozeki Asanoyama mới đặt vào năm 2020. 

trạm thu phí Kanie  

●

o 17 người đều có đặc o 17 người đều có đặc o

Ozumo Street

4

●まちなか交流センター楽人

bộ
Tận hưởng sức quyến rũ của 

thị trấn sông nước

Một dãy các hình bàn chân theo đúng kích thước thật của các đô vật sumo

Hồ thần rồng, 
nơi có thể 

được hưởng 
phúc đức

55
Nơi nghỉ ngơi với 
nước suối 
nóng nguồn 
chảy tự 
nhiên
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P4 蟹江町map

Phía đông Nút 
giao thông Kanie

Đường cao tốc Higashi-Meihan Đền Shinmeisha Bãi đậu xe du lịch

Sở cứu hỏa 
Kanie

Siêu thị 
Yaoki

Ngân hàng Ichii
Shinyo Kinko,

chi nhánh Kanie

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha

Trung tâm Giao lưu 
và Du lịch Sai-to

Bảo tàng tư liệu Lịch sử và 
Văn hóa dân gian thị trấn Kanie

Đền Ryusho-in

Ga JR Kanie

Tuyến JR Kansai Honsen

Ph
ố I

ma
 Ek

im
ae

Nơi đây có trưng bày các dụng cụ nông 
nghiệp độc đáo của vùng sông nước và các 
tư liệu về ngành ngư nghiệp, giúp bạn có thể 
tìm hiểu về lịch sử riêng có của thị trấn Kanie, 
có liên quan sâu sắc đến sông nước. Ngoài 
ra viện bảo tàng này còn giới thiệu về cả 
nhà văn Kosakai Fuboku, người xuất thân từ 
thị trấn Kanie, chuyên viết tiểu thuyết trinh 
thám. Không thể bỏ qua các bản thảo viết tay 
và chiếc bàn làm việc yêu thích của nhà văn.

 1-214 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi 
bộ từ Ga JR Kanie   Miễn phí   9:00-17:00 (tiếp 
nhận vào cửa đến 16:30)   Thứ Hai   70 xe

 P8B2●蟹江町歴史民俗資料館

Đặc trưng của ngôi đền này là mái nhà uốn cong 
tuyệt mỹ phía trước, được cho là theo kiểu kiến 
trúc của thời đại Muromachi. Cả hai ngôi đền đều 
là Tài sản văn hóa quan trọng của Nhật Bản. Ngôi 
đền được xây dựng vào năm Tenpyo 5 (năm 733) và 
tương truyền rằng Kiso Yoshinaka đã xây dựng lại 
và Oda Nobunaga đã xây đền thờ. Lễ hội Sunari là lễ 
hội của hai ngôi đền này và thuyền Danjiribune của 

lễ hội bơi trên sông Kanie 
ngay phía tây của đền. 

 1363 Sunarimon 
Yashikikami, thị trấn Kanie  

 15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Tản bộ tự do

 30 xe (bãi đậu xe du lịch 
(5 phút đi bộ))

P8B1●冨吉建速神社・八剱社

Ngôi đền này được xây dựng vào năm Juei 1 (năm 
1182). Bức tượng chính là tượng Quan Âm Bồ Tát 
đứng 11 mặt, được đúc bằng gỗ và là Tài sản văn 
hóa quan trọng của Nhật Bản. Đền mở cửa quan 
vào ngày 18 hàng tháng. Cây bạch quả cổ thụ hơn 
400 năm tuổi cũng thật tuyệt vời và đã được chỉ 
định là Kỷ vật tự nhiên của thị trấn Kanie. 

 1364 Sunarimon 
Yashikikami, thị trấn Kanie  

 15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Tản bộ tự 
do   7 xe

P8B1●龍照院（十一面観音菩薩）

Ga JR Kanie

Ga JR Kanie

Bảo tàng Lễ hội Sunari trên tầng 2 có phòng trưng bày sử dụng 
công nghệ video như VR và trình chiếu ánh sáng (Projection 
Mapping) rất đáng xem. Nơi đây còn giới thiệu các dụng cụ 
được sử dụng tại lễ hội. Khu vực giao lưu tại tầng 1 có Wi-Fi 
miễn phí. Ngoài ra còn có quán cà phê và cửa hàng nơi có thể 
mua các loại đặc sản.

 371 Sunarikawa Nishikami, thị 
trấn Kanie   15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Miễn phí   9:00-17:00 (gọi 
bữa trưa 11:00 - 14:00)   Thứ Hai 
(nếu trùng với ngày lễ sẽ chuyển sang 
nghỉ vào ngày thường tiếp theo)   30 
xe (bãi đậu xe du lịch (5 phút đi bộ))

●観光交流センター 祭人
Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to

P8B1

o Tiếp giáp với phía đông 
của đền Tomiyoshi Takehaya-
jinja và Hachiken-sha

o Nằm ở bên trong Nhà Văn 
hóa và Công nghiệp thị trấn 
Kanie

o Kho báu về các vật phẩm 
liên quan đến nhà văn Kosakai 
Fuboku

o Nằm ở phía tây sông Kanie. 
Ngay cạnh cầu Tenno.

o Điện chính được chỉ định 
là Tài sản văn hóa quan trọng

Thời 
gian cần thiết
Khoảng 46 phút

Tổng
quãng đường

3,6km

Thích thú
khám phá lịch sử♪

Tham quan khu phía bắc của thị trấn với trung tâm là ngôi đền vốn là sân khấu của 
Lễ hội Sunari. Hãy thử tiếp xúc với truyền thống của Kanie như các lễ hội và cuộc 
sống cổ xưa.

o Có thể ngắm cả bánh 
xe nước lớn ngay trước 
mắt

l Trưng bày mô típ đèn lồng 
vốn được treo trên thuyền 
quấn rạ Makiwarabune

o Khuôn viên sân đền nơi đông người nhộn nhịp vào lễ buổi tối và lễ buổi sáng

o  Bức tượng do phật sư Kyoen đúc 
vào năm Juei 1 (năm 1182)

oMón được yêu thích của 
quán cà phê “Cà ri Saiai no 
Ichijiku” (500 yên kèm canh 
rong biển wakame). Sử dụng 
món mứt được làm từ đặc 
sản của vùng là quả sung 
trắng (Ichijiku) hầm với rượu 
sake địa phương bằng tất cả 
tình thương yêu (Saiai).

Nhất đị�� 
hã� �hé �u�!

l Bà Takasaka, Giám 
đốc Trung tâm

1

6

2

3

4

5

Kanie
Thị trấn Kanie có nhiều sông nước và 

đền chùa, là nơi hoàn hảo để tản bộ. Chúng tôi 
xin giới thiệu 2 tuyến đường ngắm sông nước đặc trưng 
của thị trấn và tìm đến với lịch sử được hình thành và phát 
triển bởi chính nguồn sông nước này. 

Hai ngôi đến vốn là sân khấu của Lễ hội Sunari

o
liên quan đến nhà văn Kosakai 
Fuboku

o Có thể ngắm cả bánh o Có thể ngắm cả bánh o
xe nước lớn ngay trước 

Thần Quan Âm
với nét mặt dịu dàng

Điểm tham quan Kanie, những 
nơi có thể nghỉ ngơi và ăn uống

Tìm hiểu cuộc sống 
của khu vực sông 
nước

Đền Tomiyoshi Takehaya-
jinja và Hachiken-sha

Đền Ryusho-in 
(Quan Âm Bồ Tát 11 mặt)

Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn 
hóa dân gian thị trấn Kanie

Ga JR Kanie
1,2km

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja 
và Hachiken-sha

150m

Đền Ryusho-in

130m
Trung tâm Giao lưu và Du 
lịch Sai-to

1,4km
Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn 
hóa dân gian thị trấn Kanie

750m

Ga JR Kanie
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Công viên Sayagawa Sogo

l Hoa diên vĩ cũng 
là loài hoa biểu tượng 
của thị trấn

P5 蟹江町map

Đường cao 

tốc Higashi-Meihan

Ga JR Eiwa
Tuyến JR Kansai Honsen

Ngâm chân suối nước 
nóng Kanie no Sato

Trung tâm giao lưu 
trong thị trấn Gakuto

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja

Công viên Sayagawa Sogo

Ozumo Street

Sun Sun Bridge

Ga Kintetsu Kanie

Ga Kintetsu Tomiyoshi

Bệnh viện Owari Onsen Kanie
Trường tiểu 
học Kanie

Thư viện thị trấn Kanie

Tuyến Kintetsu Nagoya

Xe buýt

Nằm bên bờ sông, công viên này hấp dẫn bởi 
sự mát mẻ riêng có của thị trấn sông nước. Bạn 
có thể thưởng thức các loài hoa như hoa anh 
đào vào mùa xuân và hoa diên vĩ vào đầu mùa 
hè. Nơi đây còn có đài quan sát cao 13m giúp 
bạn không những có thể ngắm sông Saya và 
sông Nikko mà còn ngắm được toàn cảnh thành 
phố Nagoya cũng như dãy núi Yoro và Suzuka. 

 F u d a n a k a j i , 
Kanie Shinden, thị trấn 
Kanie   7 phút đi ô tô 
từ nút giao thông Kanie  

 Tản bộ tự do  
 23 xe

 P8B3●佐屋川創郷公園

Sun Sun Bridge

Cây cầu bắc qua sông Nikko, nối công viên 
Sayagawa Sogo với khu vực Tomiyoshi. Các cây 
cầu nối các khu vực có tầm quan trọng lớn đối 
với Kanie vốn là nơi có nhiều sông ngòi. Cây 
cầu này được bắc song song với đường ray của 
tuyến Kintetsu Nagoya do đó bạn có thể tận 
hưởng phong cảnh của dòng sông và tàu điện 
cùng một lúc.

 Fudanakaji, Kanie Shinden, thị trấn Kanie  
 7 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie  
 Tản bộ tự do   Không có

P8B3●サンサンブリッジ

Con phố có đặt hình bàn chân của 17 đô vật sumo. Khởi điểm của việc này là do lò luyện đô 
vật Futagoyama đặt ký túc xá tại đây và hiện nay còn có thêm các đô vật sumo của lò luyện 
Takasago. Bạn có thể xem hình bàn chân của Yokozuna thứ 65 Takanohana, Yokozuna thứ 
68 Asashoryu và Ozeki Asanoyama mới đặt vào năm 2020. 

 Vỉa hè phố Owari Onsen, Nagase Shimo, Nishinomori, thị trấn Kanie   5 phút  đi ô tô từ 
trạm thu phí Kanie   Tản bộ tự do

 P8B2●大相撲ストリート

Truyền thuyết kể rằng khi Hojo xây Thành Kanie vào thời đại 
Muromachi, ông đã lễ gọi thần rồng Tomiyoshi Ryuogami 
của điện Zeniarai Benten ở Kamakura và được thờ tại địa 
điểm hiện tại vào năm Showa 39 (năm 1964). Nơi đây rất 
thiêng về kinh doanh thịnh vượng và đem lại may mắn khi 
sử dụng tiền đã được thanh tịnh tại đây. Trong khuôn viên 
đền còn có tháp tưởng niệm chủ Thành Kanie. 

 4-132 Shiro, thị trấn Kanie   5 phút đi bộ từ ga Kintetsu 
Kanie   Tản bộ tự do   4 xe

P8B2●銭洗尾張弁財天 富吉神社

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja

Đây là nơi ngâm chân suối nước 
nóng công cộng sử dụng nước suối 
nóng nguồn từ suối nước nóng 
Owari. Nước suối nóng nguồn chảy 
tự nhiên và nhiệt độ nước nóng hơi 
cao một chút. Trong khuôn viên còn 
có bồn ngâm tay nước suối nóng. 
Đây còn là nơi nghỉ ngơi để dân 
cư tụ tập. Ngay trước mắt có cây 
hoa anh đào nên mùa xuân có thể 
vừa ngâm chân vừa ngắm hoa. Hãy 
mang theo khăn khi đến ngâm chân.

 65-46 Nagase Shimo, Nishinomori, 
thị trấn Kanie   5 phút đi ô tô từ trạm 
thu phí Kanie   Miễn phí   10:00-20:00  

 Mở cửa suốt năm   Không có (có thể sử 
dụng bãi đậu xe phía tây Trung tâm Owari 
Onsen Tokai (5 phút đi bộ))

 P8B2●足湯かにえの郷

Ngâm chân suối nước nóng Kanie no Sato

Ga Kintetsu Tomiyoshi

o Cây cầu giúp người đi bộ và xe đạp có thể 
yên tâm đi qua

o Nhộn nhịp người dân địa phương 
ngay cả vào các ngày trong tuần

nóng nguồn từ suối nước nóng 
Owari. Nước suối nóng nguồn chảy 
tự nhiên và nhiệt độ nước nóng hơi 
cao một chút. Trong khuôn viên còn 
có bồn ngâm tay nước suối nóng. 
Đây còn là nơi nghỉ ngơi để dân 
cư tụ tập. Ngay trước mắt có cây 
hoa anh đào nên mùa xuân có thể 
vừa ngâm chân vừa ngắm hoa. Hãy 
mang theo khăn khi đến ngâm chân.

thị trấn Kanie  
thu phí Kanie  

dụng bãi đậu xe phía tây Trung tâm Owari 
Onsen Tokai (5 phút đi bộ))

o Nhộn nhịp người dân địa phương o Nhộn nhịp người dân địa phương o

Kanie là nơi có nhiều dòng sông chảy qua nên có nhiều điểm du lịch liên quan đến sông 
nước. Bạn sẽ được tham quan với tâm trạng sảng khoái giữa thị trấn sông nước.

l Phía sâu trong đền có hồ 
thanh tịnh tiền và giếng vàng

Ga Kintetsu Tomiyoshi
1,3km

Sunsun Bridge
350m

Công viên Sayagawa Sogo
900m

Ozumo Street
130m

Ngâm chân suối nước nóng 
Kanie no Sato

1,2km
Bến xe buýt (Trung tâm giao lưu 
trong thị trấn Gakuto)

Khoảng 10 phút đi xe buýt 
phục vụ người tản bộ (3,3km)

Ga Kintetsu Kanie
350m

Điện thờ Zeniarai Owari 
Benzaiten, đền Tomiyoshi-jinja
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Tổng 
quãng đường

4,2km

Thời 
gian cần thiết
Khoảng 65 phút

(Không bao gồm khoảng cách di chuyển bằng xe buýt và thời gian chờ đợi)

Trung tâm giao lưu trong thị trấn 
Gakuto (bến xe buýt)  P8B2

Ga Kintetsu Kanie

Cầu dành cho người đi bộ và xe đạp
song song với đường ray tàu

1

2

3

5

6

7

8

Xe buýt phục vụ người tản bộ
Có khoảng 6 chuyến xe buýt mỗi ngày để làm 
phương tiện di chuyển đến các nhà ga và các cơ 
sở công cộng. Vào các ngày trong tuần  có “Tuyến 
Orange” chạy ở phía bắc và “Tuyến Green” chạy 
ở phía nam, còn vào Chủ nhật có “Tuyến Chủ Nhật” 
chạy khắp khu vực. Miễn phí đi xe.

Tản
Tản bộ và trải nghiệm sức 

quyến rũ của thị trấn ♪

Thị trấn Kanie có nhiều sông nước và 
đền chùa, là nơi hoàn hảo để tản bộ. Chúng tôi 

xin giới thiệu 2 tuyến đường ngắm sông nước đặc trưng 
của thị trấn và tìm đến với lịch sử được hình thành và phát 
triển bởi chính nguồn sông nước này. 

Biểu tượng của thị trấn có sông nước và hoa tuyệt đẹp

o 17 người đều có đặc 
trưng riêng thật thú vị

Con phố có đặt hình bàn chân của 17 đô vật sumo. Khởi điểm của việc này là do lò luyện đô 
vật Futagoyama đặt ký túc xá tại đây và hiện nay còn có thêm các đô vật sumo của lò luyện 
Takasago. Bạn có thể xem hình bàn chân của Yokozuna thứ 65 Takanohana, Yokozuna thứ 
68 Asashoryu và Ozeki Asanoyama mới đặt vào năm 2020. 

trạm thu phí Kanie  

●

o 17 người đều có đặc o 17 người đều có đặc o

Ozumo Street

4

●まちなか交流センター楽人

bộ
Tận hưởng sức quyến rũ của 

thị trấn sông nước

Một dãy các hình bàn chân theo đúng kích thước thật của các đô vật sumo

Hồ thần rồng, 
nơi có thể 

được hưởng 
phúc đức

55
Nơi nghỉ ngơi với 
nước suối 
nóng nguồn 
chảy tự 
nhiên
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P4 蟹江町map

Phía đông Nút 
giao thông Kanie

Đường cao tốc Higashi-Meihan Đền Shinmeisha Bãi đậu xe du lịch

Sở cứu hỏa 
Kanie

Siêu thị 
Yaoki

Ngân hàng Ichii
Shinyo Kinko,

chi nhánh Kanie

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha

Trung tâm Giao lưu 
và Du lịch Sai-to

Bảo tàng tư liệu Lịch sử và 
Văn hóa dân gian thị trấn Kanie

Đền Ryusho-in

Ga JR Kanie

Tuyến JR Kansai Honsen

Ph
ố I

ma
 Ek

im
ae

Nơi đây có trưng bày các dụng cụ nông 
nghiệp độc đáo của vùng sông nước và các 
tư liệu về ngành ngư nghiệp, giúp bạn có thể 
tìm hiểu về lịch sử riêng có của thị trấn Kanie, 
có liên quan sâu sắc đến sông nước. Ngoài 
ra viện bảo tàng này còn giới thiệu về cả 
nhà văn Kosakai Fuboku, người xuất thân từ 
thị trấn Kanie, chuyên viết tiểu thuyết trinh 
thám. Không thể bỏ qua các bản thảo viết tay 
và chiếc bàn làm việc yêu thích của nhà văn.

 1-214 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi 
bộ từ Ga JR Kanie   Miễn phí   9:00-17:00 (tiếp 
nhận vào cửa đến 16:30)   Thứ Hai   70 xe

 P8B2●蟹江町歴史民俗資料館

Đặc trưng của ngôi đền này là mái nhà uốn cong 
tuyệt mỹ phía trước, được cho là theo kiểu kiến 
trúc của thời đại Muromachi. Cả hai ngôi đền đều 
là Tài sản văn hóa quan trọng của Nhật Bản. Ngôi 
đền được xây dựng vào năm Tenpyo 5 (năm 733) và 
tương truyền rằng Kiso Yoshinaka đã xây dựng lại 
và Oda Nobunaga đã xây đền thờ. Lễ hội Sunari là lễ 
hội của hai ngôi đền này và thuyền Danjiribune của 

lễ hội bơi trên sông Kanie 
ngay phía tây của đền. 

 1363 Sunarimon 
Yashikikami, thị trấn Kanie  

 15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Tản bộ tự do

 30 xe (bãi đậu xe du lịch 
(5 phút đi bộ))

P8B1●冨吉建速神社・八剱社

Ngôi đền này được xây dựng vào năm Juei 1 (năm 
1182). Bức tượng chính là tượng Quan Âm Bồ Tát 
đứng 11 mặt, được đúc bằng gỗ và là Tài sản văn 
hóa quan trọng của Nhật Bản. Đền mở cửa quan 
vào ngày 18 hàng tháng. Cây bạch quả cổ thụ hơn 
400 năm tuổi cũng thật tuyệt vời và đã được chỉ 
định là Kỷ vật tự nhiên của thị trấn Kanie. 

 1364 Sunarimon 
Yashikikami, thị trấn Kanie  

 15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Tản bộ tự 
do   7 xe

P8B1●龍照院（十一面観音菩薩）

Ga JR Kanie

Ga JR Kanie

Bảo tàng Lễ hội Sunari trên tầng 2 có phòng trưng bày sử dụng 
công nghệ video như VR và trình chiếu ánh sáng (Projection 
Mapping) rất đáng xem. Nơi đây còn giới thiệu các dụng cụ 
được sử dụng tại lễ hội. Khu vực giao lưu tại tầng 1 có Wi-Fi 
miễn phí. Ngoài ra còn có quán cà phê và cửa hàng nơi có thể 
mua các loại đặc sản.

 371 Sunarikawa Nishikami, thị 
trấn Kanie   15 phút đi bộ từ Ga JR 
Kanie   Miễn phí   9:00-17:00 (gọi 
bữa trưa 11:00 - 14:00)   Thứ Hai 
(nếu trùng với ngày lễ sẽ chuyển sang 
nghỉ vào ngày thường tiếp theo)   30 
xe (bãi đậu xe du lịch (5 phút đi bộ))

●観光交流センター 祭人
Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to

P8B1

o Tiếp giáp với phía đông 
của đền Tomiyoshi Takehaya-
jinja và Hachiken-sha

o Nằm ở bên trong Nhà Văn 
hóa và Công nghiệp thị trấn 
Kanie

o Kho báu về các vật phẩm 
liên quan đến nhà văn Kosakai 
Fuboku

o Nằm ở phía tây sông Kanie. 
Ngay cạnh cầu Tenno.

o Điện chính được chỉ định 
là Tài sản văn hóa quan trọng

Thời 
gian cần thiết
Khoảng 46 phút

Tổng
quãng đường

3,6km

Thích thú
khám phá lịch sử♪

Tham quan khu phía bắc của thị trấn với trung tâm là ngôi đền vốn là sân khấu của 
Lễ hội Sunari. Hãy thử tiếp xúc với truyền thống của Kanie như các lễ hội và cuộc 
sống cổ xưa.

o Có thể ngắm cả bánh 
xe nước lớn ngay trước 
mắt

l Trưng bày mô típ đèn lồng 
vốn được treo trên thuyền 
quấn rạ Makiwarabune

o Khuôn viên sân đền nơi đông người nhộn nhịp vào lễ buổi tối và lễ buổi sáng

o  Bức tượng do phật sư Kyoen đúc 
vào năm Juei 1 (năm 1182)

oMón được yêu thích của 
quán cà phê “Cà ri Saiai no 
Ichijiku” (500 yên kèm canh 
rong biển wakame). Sử dụng 
món mứt được làm từ đặc 
sản của vùng là quả sung 
trắng (Ichijiku) hầm với rượu 
sake địa phương bằng tất cả 
tình thương yêu (Saiai).

Nhất đị�� 
hã� �hé �u�!

l Bà Takasaka, Giám 
đốc Trung tâm

1

6

2

3

4

5

Kanie
Thị trấn Kanie có nhiều sông nước và 

đền chùa, là nơi hoàn hảo để tản bộ. Chúng tôi 
xin giới thiệu 2 tuyến đường ngắm sông nước đặc trưng 
của thị trấn và tìm đến với lịch sử được hình thành và phát 
triển bởi chính nguồn sông nước này. 

Hai ngôi đến vốn là sân khấu của Lễ hội Sunari

o
liên quan đến nhà văn Kosakai 
Fuboku

o Có thể ngắm cả bánh o Có thể ngắm cả bánh o
xe nước lớn ngay trước 

Thần Quan Âm
với nét mặt dịu dàng

Điểm tham quan Kanie, những 
nơi có thể nghỉ ngơi và ăn uống

Tìm hiểu cuộc sống 
của khu vực sông 
nước

Đền Tomiyoshi Takehaya-
jinja và Hachiken-sha

Đền Ryusho-in 
(Quan Âm Bồ Tát 11 mặt)

Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn 
hóa dân gian thị trấn Kanie

Ga JR Kanie
1,2km

Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja 
và Hachiken-sha

150m

Đền Ryusho-in

130m
Trung tâm Giao lưu và Du 
lịch Sai-to

1,4km
Bảo tàng tư liệu Lịch sử và Văn 
hóa dân gian thị trấn Kanie

750m

Ga JR Kanie
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Mứt sung trắng 
550 yên

P8C3

P8B2

Mứt được làm bằng loại White 
Genoa với vị ngọt nhẹ và cao 
cấp. Các thành phần khác chỉ 
có chanh và đường cát. Hương 
vị rất đơn giản. Sản phẩm này được bán cả ở Trung tâm 
Giao lưu và Du lịch Sai-to.

Món bánh xa xỉ sử dụng 
nguyên cả quả sung trắng. 
Nên ăn bằng cách làm tan 
băng một nửa. Món bánh 
dày Habutaemochi mềm 
mại với nhân bằng quả 
sung trắng giá 230 yên 
cũng rất được ưa chuộng.

 3-524 Takara, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga 
Kintetsu Kanie   11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30   Thứ Tư   20 xe

 2-3 Nishiki, thị trấn 
Kanie   3 phút đi ô tô từ 
nút giao thông Kanie   8:30 
- 19:00   Thứ Tư, thứ Ba lần 
thứ ba trong tháng   3 xe

●洋食やピオニ

●司雀

Cửa hàng món Âu Peony

Cửa hàng Tsukasa Suzume

 P8B2
Đĩa ăn trưa ưa chuộng được 
chế biến bởi chủ quán Tatsuta 
vốn là người có chứng chỉ 
sommelier về các món rau. Các 
món rau đều được chế biến chu 
đáo và tuyệt hơn nữa là có lợi 
cho sức khỏe.

 3-220 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga Kintetsu 
Kanie   Bữa sáng 9:00 - 10:30; Bữa trưa 11:30 - 14:00; Cà phê 
14:00 - 16:30   Thứ Tư   7 xe

●カフェ スワティ

Quán cà phê và ăn nhẹ Swatii

P8C2
Khu vườn tuyệt vời đem lại cảm giác 
mùa và bạn có thể thưởng thức các bữa 
ăn và đồ ngọt coi trọng việc tự chế. Bầu 
không khí nhẹ nhàng và sảng khoái rất 
hấp dẫn.

 2-53 Honmachi, thị trấn Kanie   5 phút đi bộ từ Ga JR Kanie  
 Bữa sáng 8:00 - 11:00; Bữa trưa 11:30 – 14:00; Bữa chiều 14:00 -17:00  
 Thứ Tư   16 xe

●ガーデンカフェ サンフルーリ

Quán Garden 
cafe San Florai

Kanie có rất nhiều tiệm bánh mì ngon chú trọng 
chất lượng. Tiệm Pont-l’Eveque ( P8B2) 
hoặc tiệm Pan Kobo SaKuRa ( P8C2) đều 
nằm trong phạm vi có thể đi bộ đến nên sẽ thật 
tuyệt vời khi vừa tản bộ vừa tìm kiếm các tiệm 
bánh này. Hãy cầm trong tay bản hướng dẫn về 
các tiệm bánh ngon để tìm ra món ưa thích cho 
mình nhé. 

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 
Quy mô sản xuất đã bị giảm đi do ảnh hưởng của cơn 
bão Isewan vào năm Showa 34 (năm 1959) nhưng hiện 
nay những loại sung trắng như “White Genoa” hoặc 
“Horaishi” vẫn là đặc sản của thị trấn Kanie. Bạn chắc 
chắn sẽ tìm thấy các sản phẩm sử dụng sung trắng tại 
nhiều cửa hàng. Mùa sung là từ tháng 8 đến tháng 9 
và các sản phẩm cũng bắt đầu được bán vào khoảng 
thời gian đó. 

 1245 Sunari Shimonowari 
Minami, thị trấn Kanie   10 phút 
đi bộ từ Ga JR Kanie   9:00 - 17:00  

 Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ   3 xe

P8B2●山田酒造
Xưởng rượu Yamada Shuzo

o Đĩa ăn trưa sommelier 
rau 1.200 yên kèm cơm 
và canh

o Từ 14:00 đồ uống 
được kèm đồ ăn nhẹ 
miễn phí

Chủ quán Tatsuta còn là 
meister về cà phê

Nhân viên bán hàng Goto Harumi

Chủ quán Toya cũng rất nhẹ 
nhàng đem lại cảm giác thư giãn

o Nội thất đầy phong cách tạo 
cảm giác thẩm mỹ trên từng món 
đồ trang trí nhỏ

o Không chỉ khu vườn mà ngoại 
cảnh của tòa nhà cũng tạo nên ấn 
tượng tuyệt vời

Các cửa hàng với không gian rộng rãi 
và các món ăn cũng rất ngon.

Có nhiều đến thế này các món tuyệt hảo chứa đầy sức hấp dẫn của Kanie!

Hoàn hảo để làm quà!

Bánh mì ngọt mềm 
kẹp kem sữa đặc 
tự chế

Bánh mì mịn màng 
với rất nhiều kem 
sô cô la

o Từ 14:00 đồ uống o Từ 14:00 đồ uống o

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 

Có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời 
sử dụng quả sung trắng tốt nhất

Bánh dày đông 
lạnh Daifuku 
nhân nguyên cả 
quả sung trắng 
250 yên

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 

Có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời 
sử dụng quả sung trắng tốt nhất

Quả 
 sung

Rượu 
sake địa 
phương

Mirin

P8B2
Phủ bột hạnh nhân quanh mứt sung trắng và 
nướng. Mứt được làm với rất ít đường để tối đa 
hóa vị ngọt của quả sung.

 3-217 Genji, thị trấn Kanie   10 phút đi ô 
tô từ Ga JR Kanie   9:00 - 19:30   Mở cửa suốt 
năm   10 xe

●パティスリー パリジャン

Cửa hàng Pâtisserie 
Parisian

Bánh Tart 
kèm quả 
sung trắng 
210 yên

Hai nhãn hiệu 
đáng tự hào của 
thế hệ thứ 5

Người bạn của các món ăn được 
người dân thị trấn yêu thích

Suisen

Saiai

Junmai Daiginjo
1.8ℓ  5.500 yên
720mℓ  2.750 yên

Rượu Junmai đặc biệt
1.8ℓ  2.420 yên
720mℓ  1.212 yên

Mirin đen 
600mℓ  3.300 yên
180mℓ  1.000 yên

Mukashijikomi 
Honmirin 
600mℓ  968 yên

Sông Kanie là phân lưu của sông Kiso 
và sông Shonai. Nguồn nước ngầm 
phun lên tạo ra môi trường rất thích 
hợp để sản xuất rượu sake. Xưởng 
rượu này được thành lập vào năm 
Meiji 4 (năm 1871) với hai nhãn hiệu 
đại diện là Suisen và Saiai. Các loại 
rượu này có vị sắc sảo và đậm đà nên 
được đánh giá cao. 

Cửa hàng được thành lập vào năm Bunkyu 2 
(năm 1862) và liên tục sản xuất gia vị mirin chính thống với vị 
ngọt và ngon rõ rệt. Mukashijikomi Honmirin rất đậm đà nên 
được coi là báu vật đối với cả các đầu bếp chuyên nghiệp. 
Còn mirin đen lên men sau khi đã được ủ trong kho suốt 
20 năm có hương vị thanh ngọt, có thể rưới lên kem lạnh 
ăn cũng rất ngon. 

Kanie
là thị trấncủabánhmìngon

Myammyam 
162 yên

Bánh mì sô cô la 
604 yên

Nhì� �ất ��on� �ác� �à cá� �oại r�� �ũ�g �ất ��on!

Khu �ườn �u�ệt đẹ� đầy �ức �ấp �ẫn♪Một ��ôn� �i�n �ất ��ư giã�

l Món tráng miệng Mini 
Parfait theo mùa kèm 
trong suất ăn trưa có thể 
gọi riêng cũng được

o Bánh Pancake mềm 
mại 750 yên

 P8C2
2-379 Shiro, thị trấn Kanie  11 phút đi bộ từ Ga JR 

Kanie  10:00 – 19:00 (Thứ Bảy đến 18:00)  Chủ Nhật, 
ngày lễ  3 xe

●ブーランジェリー クークー
Boulangerie Coucou

 P8B2
 4-1 Shiro, thị 

trấn Kanie   10 phút đi 
bộ từ Ga Kintetsu Kanie  

 9:00 - 17:00   Chủ 
Nhật   10 xe

●甘強酒造
Xưởng rượu 
Kankyo Shuzo

o Bánh Pancake mềm  Bánh Pancake mềm o Bánh Pancake mềm o

Xin �ời ăn 
đún� �ùa!

Thư giãn tại quán cà phê 
được ưa chuộng♪

Đặc sản được yêu thích 
tại địa phương
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Quán nhậu và món ăn Nhật Bản chủ yếu là 
các món lươn và hải sản. Quán có cả chỗ ngồi 
bệt và phòng riêng thuận tiện cho cả các gia 
đình có con nhỏ và khách hàng cao tuổi. Với 
tinh thần phục vụ khách hàng mạnh mẽ, quán  
kèm thêm rất nhiều loại thức ăn phụ vào các 
suất ăn! Thực đơn cũng rất phong phú.suất ăn! Thực đơn cũng rất phong phú.

 6-75 Sunari Nishi, thị trấn Kanie   2 phút 
đi ô tô từ nút giao thông Kanie   11:00 - 13:45 
(giờ gọi món cuối cùng), 17:30 - 20:30 (giờ gọi món 
cuối cùng)   Nghỉ không định kỳ   50 xe

 P8B2●さかな料理 加里部亭

Món cá  Quán Kaributei

Chủ quán Ishihara xuất thân từ thị trấn Kanie, có tay 
nghề cao do đã từng được học nghề tại nhà hàng món 
ăn Nhật Bản cao cấp. Đã 20 năm kể từ khi ông mở quán 
này tại địa phương của mình. Các món ăn Nhật Bản được đặc biệt chú trọng đến 
phần nguyên liệu nên đã thu hút được nhiều khách hàng cả từ bên ngoài thị trấn. 

 5-118 Sunari Nishi, thị trấn Kanie   2 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie   11:30 
- 13:30 (giờ gọi món cuối cùng), 17:30 - 21.30 (giờ gọi món cuối cùng)   Thứ Tư   14 xe

 P8B1●菜も屋
Quán Namoya

Cô chủ quán Usui rất vui vẻ và nhiệt tình đã nghĩ ra 
nhiều thực đơn bữa trưa phong phú như món mì ramen 
và bánh mì kẹp Hamburger. Món nào cũng đều được 
đánh giá cao. Tính cách của cô cũng rất quyến rũ nên 
cửa hàng luôn đông khách hàng người địa phương.

 2-575 Takara, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga 
Kintetsu Kanie   7:00 - 13:00   Chủ Nhật, thứ Tư, ngày lễ   10 xe

 P8B3●喫茶 美楽

Quán trà và 
ăn nhẹ Miraku

Xưởng đã làm kẹo tại Kanie trong suốt hơn nửa 
thế kỷ và hiện nay đã là thế hệ thứ hai. Xưởng 
đã tạo ra hàng chục loại với vô số sản phẩm 
không thể đếm xuể.
Sản phẩm có bán tại Trung tâm Owari Onsen Tokai, 
Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to, Cửa hàng 
Yoshizuya trước cửa ga JR Kanie.

●カニエ製菓
Xưởng bánh kẹo Kanie Seika

o Bãi đậu xe rộng 
rãi, dễ cho xe vào

Vợ chồng 
chủ quán 
Kanamaru

Cô chủ quán 
Usui Kumiko

Chủ quán Ishihara

l Có thể ngắm 
quang cảnh bếp 
từ quầy

o Quán được yêu thích suốt 
khoảng 50 năm kể cả các thế 
hệ trước

Thị trấn đang triển khai “Dự án Kani Kani” nhằm mục đích trở thành nơi có thể thưởng thức các món cua ngon.
Từng cửa hàng đều có rất nhiều các thực đơn độc đáo phong phú của riêng mình!

Những cửa hàng đầy cá tính!

Các �ó� có �ử 
dụ�� rất ��iều 

t�ị� cu�

Kíc� �oạt 
Kan�� �u� 

cá� �ón ă�

Cửa hàng bánh kẹo lâu đời nằm 
ngay cạnh Ga Kintetsu Tomiyoshi. Cửa hàng sản xuất hơn 500 
loại sản phẩm hàng năm, từ các loại bánh kẹo của Nhật Bản 
sử dụng bột đậu đỏ rất đáng tự hào của cửa hàng đến các 
loại bánh ngọt Tây Âu như bánh pie và bánh quy. 

 1-535 Tomiyoshi, thị trấn Kanie   3 phút đi bộ từ 
Ga Kintetsu Tomiyoshi   8:30 - 18:30   Thứ Ba   4 xe

P8A3●寿屋富吉

Cửa hàng Kotobukiya 
Tomiyoshi

Được tạo ra sau khi thử 
chế tác. Không chỉ có 
vẻ ngoài đáng yêu mà 
hương vị cũng rất ngon.

Kẹo Kani 
100 yên/2 que
Kẹo 
Kanimaru-kun 
100 yên/5 chiếc

Khu �ườn �u�ệt đẹ� đầy �ức �ấp �ẫn♪Một ��ôn� �i�n �ất ��ư giã�

o Trong cửa hàng có bày rất 
nhiều loại bánh kẹo. Phía 
sâu bên trong còn có chỗ để 
thưởng trà và ăn nhẹ

Tổng hợp các món cua ngon
Thư giãn tại quán cà phê 

được ưa chuộng♪

Cực lớn! 
Sushi rắc cua 
rất đáng yêu

Hương vị nhẹ 
nhàng với 
hương thơm 
ngào ngạt
của cua♪

Chả cá Kanikama biến thành 
món sushi đích thực!

Món bánh kết hợp 
giữa linh vật 
Kanimaru-kun 
với quả sung 
trắng♪

Gần gũi và 
đáng yêu♪
Thật hoàn hảo 
để làm quà

Suất ăn này có kèm thêm cả 
món trứng hấp chawanmushi, 
bát rau nhỏ, canh tương miso, 
v.v. “Kanamaru” là đặt theo tên 
họ của chủ quán.

Sushi rắc cua 
Kanamaru-kun 
980 yên

Rất �o�g ��ý 
k�á�h ��ưởn� �hức 

hươn� �ị mà �uá� rất 
co� ��ọn�!

Món ăn tuyệt vời với vị muối 
thanh đạm không gây ngán

Mì Kani Kani 
Ramen 500 yên

Màu đỏ của cua rất đẹp. 
Các món phụ kèm theo 
cũng rất ngon.

Xôi Kani Kani 
Okowa (mua mang đi)
500 yên

Món sushi cuốn lớn biến hóa từ 
chả cá kanikama rất có giá trị 

Sushi cuốn 
Chokimarumaki 
500 yên

Bánh quy hình Kanimaru-kun kẹp 
kem bơ trộn quả 
sung trắng

Bánh kẹp bơ Kanimaru-kun  
200 yên/chiếc
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Mứt sung trắng 
550 yên

P8C3

P8B2

Mứt được làm bằng loại White 
Genoa với vị ngọt nhẹ và cao 
cấp. Các thành phần khác chỉ 
có chanh và đường cát. Hương 
vị rất đơn giản. Sản phẩm này được bán cả ở Trung tâm 
Giao lưu và Du lịch Sai-to.

Món bánh xa xỉ sử dụng 
nguyên cả quả sung trắng. 
Nên ăn bằng cách làm tan 
băng một nửa. Món bánh 
dày Habutaemochi mềm 
mại với nhân bằng quả 
sung trắng giá 230 yên 
cũng rất được ưa chuộng.

 3-524 Takara, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga 
Kintetsu Kanie   11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30   Thứ Tư   20 xe

 2-3 Nishiki, thị trấn 
Kanie   3 phút đi ô tô từ 
nút giao thông Kanie   8:30 
- 19:00   Thứ Tư, thứ Ba lần 
thứ ba trong tháng   3 xe

●洋食やピオニ

●司雀

Cửa hàng món Âu Peony

Cửa hàng Tsukasa Suzume

 P8B2
Đĩa ăn trưa ưa chuộng được 
chế biến bởi chủ quán Tatsuta 
vốn là người có chứng chỉ 
sommelier về các món rau. Các 
món rau đều được chế biến chu 
đáo và tuyệt hơn nữa là có lợi 
cho sức khỏe.

 3-220 Shiro, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga Kintetsu 
Kanie   Bữa sáng 9:00 - 10:30; Bữa trưa 11:30 - 14:00; Cà phê 
14:00 - 16:30   Thứ Tư   7 xe

●カフェ スワティ

Quán cà phê và ăn nhẹ Swatii

P8C2
Khu vườn tuyệt vời đem lại cảm giác 
mùa và bạn có thể thưởng thức các bữa 
ăn và đồ ngọt coi trọng việc tự chế. Bầu 
không khí nhẹ nhàng và sảng khoái rất 
hấp dẫn.

 2-53 Honmachi, thị trấn Kanie   5 phút đi bộ từ Ga JR Kanie  
 Bữa sáng 8:00 - 11:00; Bữa trưa 11:30 – 14:00; Bữa chiều 14:00 -17:00  
 Thứ Tư   16 xe

●ガーデンカフェ サンフルーリ

Quán Garden 
cafe San Florai

Kanie có rất nhiều tiệm bánh mì ngon chú trọng 
chất lượng. Tiệm Pont-l’Eveque ( P8B2) 
hoặc tiệm Pan Kobo SaKuRa ( P8C2) đều 
nằm trong phạm vi có thể đi bộ đến nên sẽ thật 
tuyệt vời khi vừa tản bộ vừa tìm kiếm các tiệm 
bánh này. Hãy cầm trong tay bản hướng dẫn về 
các tiệm bánh ngon để tìm ra món ưa thích cho 
mình nhé. 

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 
Quy mô sản xuất đã bị giảm đi do ảnh hưởng của cơn 
bão Isewan vào năm Showa 34 (năm 1959) nhưng hiện 
nay những loại sung trắng như “White Genoa” hoặc 
“Horaishi” vẫn là đặc sản của thị trấn Kanie. Bạn chắc 
chắn sẽ tìm thấy các sản phẩm sử dụng sung trắng tại 
nhiều cửa hàng. Mùa sung là từ tháng 8 đến tháng 9 
và các sản phẩm cũng bắt đầu được bán vào khoảng 
thời gian đó. 

 1245 Sunari Shimonowari 
Minami, thị trấn Kanie   10 phút 
đi bộ từ Ga JR Kanie   9:00 - 17:00  

 Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ   3 xe

P8B2●山田酒造
Xưởng rượu Yamada Shuzo

o Đĩa ăn trưa sommelier 
rau 1.200 yên kèm cơm 
và canh

o Từ 14:00 đồ uống 
được kèm đồ ăn nhẹ 
miễn phí

Chủ quán Tatsuta còn là 
meister về cà phê

Nhân viên bán hàng Goto Harumi

Chủ quán Toya cũng rất nhẹ 
nhàng đem lại cảm giác thư giãn

o Nội thất đầy phong cách tạo 
cảm giác thẩm mỹ trên từng món 
đồ trang trí nhỏ

o Không chỉ khu vườn mà ngoại 
cảnh của tòa nhà cũng tạo nên ấn 
tượng tuyệt vời

Các cửa hàng với không gian rộng rãi 
và các món ăn cũng rất ngon.

Có nhiều đến thế này các món tuyệt hảo chứa đầy sức hấp dẫn của Kanie!

Hoàn hảo để làm quà!

Bánh mì ngọt mềm 
kẹp kem sữa đặc 
tự chế

Bánh mì mịn màng 
với rất nhiều kem 
sô cô la

o Từ 14:00 đồ uống o Từ 14:00 đồ uống o

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 

Có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời 
sử dụng quả sung trắng tốt nhất

Bánh dày đông 
lạnh Daifuku 
nhân nguyên cả 
quả sung trắng 
250 yên

Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. Thị trấn này còn là nơi sản xuất quả sung nổi tiếng. 

Có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời 
sử dụng quả sung trắng tốt nhất

Quả 
 sung

Rượu 
sake địa 
phương

Mirin

P8B2
Phủ bột hạnh nhân quanh mứt sung trắng và 
nướng. Mứt được làm với rất ít đường để tối đa 
hóa vị ngọt của quả sung.

 3-217 Genji, thị trấn Kanie   10 phút đi ô 
tô từ Ga JR Kanie   9:00 - 19:30   Mở cửa suốt 
năm   10 xe

●パティスリー パリジャン

Cửa hàng Pâtisserie 
Parisian

Bánh Tart 
kèm quả 
sung trắng 
210 yên

Hai nhãn hiệu 
đáng tự hào của 
thế hệ thứ 5

Người bạn của các món ăn được 
người dân thị trấn yêu thích

Suisen

Saiai

Junmai Daiginjo
1.8ℓ  5.500 yên
720mℓ  2.750 yên

Rượu Junmai đặc biệt
1.8ℓ  2.420 yên
720mℓ  1.212 yên

Mirin đen 
600mℓ  3.300 yên
180mℓ  1.000 yên

Mukashijikomi 
Honmirin 
600mℓ  968 yên

Sông Kanie là phân lưu của sông Kiso 
và sông Shonai. Nguồn nước ngầm 
phun lên tạo ra môi trường rất thích 
hợp để sản xuất rượu sake. Xưởng 
rượu này được thành lập vào năm 
Meiji 4 (năm 1871) với hai nhãn hiệu 
đại diện là Suisen và Saiai. Các loại 
rượu này có vị sắc sảo và đậm đà nên 
được đánh giá cao. 

Cửa hàng được thành lập vào năm Bunkyu 2 
(năm 1862) và liên tục sản xuất gia vị mirin chính thống với vị 
ngọt và ngon rõ rệt. Mukashijikomi Honmirin rất đậm đà nên 
được coi là báu vật đối với cả các đầu bếp chuyên nghiệp. 
Còn mirin đen lên men sau khi đã được ủ trong kho suốt 
20 năm có hương vị thanh ngọt, có thể rưới lên kem lạnh 
ăn cũng rất ngon. 

Kanie
là thị trấncủabánhmìngon

Myammyam 
162 yên

Bánh mì sô cô la 
604 yên

Nhì� �ất ��on� �ác� �à cá� �oại r�� �ũ�g �ất ��on!

Khu �ườn �u�ệt đẹ� đầy �ức �ấp �ẫn♪Một ��ôn� �i�n �ất ��ư giã�

l Món tráng miệng Mini 
Parfait theo mùa kèm 
trong suất ăn trưa có thể 
gọi riêng cũng được

o Bánh Pancake mềm 
mại 750 yên

 P8C2
2-379 Shiro, thị trấn Kanie  11 phút đi bộ từ Ga JR 

Kanie  10:00 – 19:00 (Thứ Bảy đến 18:00)  Chủ Nhật, 
ngày lễ  3 xe

●ブーランジェリー クークー
Boulangerie Coucou

 P8B2
 4-1 Shiro, thị 

trấn Kanie   10 phút đi 
bộ từ Ga Kintetsu Kanie  

 9:00 - 17:00   Chủ 
Nhật   10 xe

●甘強酒造
Xưởng rượu 
Kankyo Shuzo

o Bánh Pancake mềm  Bánh Pancake mềm o Bánh Pancake mềm o

Xin �ời ăn 
đún� �ùa!

Thư giãn tại quán cà phê 
được ưa chuộng♪

Đặc sản được yêu thích 
tại địa phương
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Quán nhậu và món ăn Nhật Bản chủ yếu là 
các món lươn và hải sản. Quán có cả chỗ ngồi 
bệt và phòng riêng thuận tiện cho cả các gia 
đình có con nhỏ và khách hàng cao tuổi. Với 
tinh thần phục vụ khách hàng mạnh mẽ, quán  
kèm thêm rất nhiều loại thức ăn phụ vào các 
suất ăn! Thực đơn cũng rất phong phú.suất ăn! Thực đơn cũng rất phong phú.

 6-75 Sunari Nishi, thị trấn Kanie   2 phút 
đi ô tô từ nút giao thông Kanie   11:00 - 13:45 
(giờ gọi món cuối cùng), 17:30 - 20:30 (giờ gọi món 
cuối cùng)   Nghỉ không định kỳ   50 xe

 P8B2●さかな料理 加里部亭

Món cá  Quán Kaributei

Chủ quán Ishihara xuất thân từ thị trấn Kanie, có tay 
nghề cao do đã từng được học nghề tại nhà hàng món 
ăn Nhật Bản cao cấp. Đã 20 năm kể từ khi ông mở quán 
này tại địa phương của mình. Các món ăn Nhật Bản được đặc biệt chú trọng đến 
phần nguyên liệu nên đã thu hút được nhiều khách hàng cả từ bên ngoài thị trấn. 

 5-118 Sunari Nishi, thị trấn Kanie   2 phút đi ô tô từ nút giao thông Kanie   11:30 
- 13:30 (giờ gọi món cuối cùng), 17:30 - 21.30 (giờ gọi món cuối cùng)   Thứ Tư   14 xe

 P8B1●菜も屋
Quán Namoya

Cô chủ quán Usui rất vui vẻ và nhiệt tình đã nghĩ ra 
nhiều thực đơn bữa trưa phong phú như món mì ramen 
và bánh mì kẹp Hamburger. Món nào cũng đều được 
đánh giá cao. Tính cách của cô cũng rất quyến rũ nên 
cửa hàng luôn đông khách hàng người địa phương.

 2-575 Takara, thị trấn Kanie   10 phút đi bộ từ Ga 
Kintetsu Kanie   7:00 - 13:00   Chủ Nhật, thứ Tư, ngày lễ   10 xe

 P8B3●喫茶 美楽

Quán trà và 
ăn nhẹ Miraku

Xưởng đã làm kẹo tại Kanie trong suốt hơn nửa 
thế kỷ và hiện nay đã là thế hệ thứ hai. Xưởng 
đã tạo ra hàng chục loại với vô số sản phẩm 
không thể đếm xuể.
Sản phẩm có bán tại Trung tâm Owari Onsen Tokai, 
Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to, Cửa hàng 
Yoshizuya trước cửa ga JR Kanie.

●カニエ製菓
Xưởng bánh kẹo Kanie Seika

o Bãi đậu xe rộng 
rãi, dễ cho xe vào

Vợ chồng 
chủ quán 
Kanamaru

Cô chủ quán 
Usui Kumiko

Chủ quán Ishihara

l Có thể ngắm 
quang cảnh bếp 
từ quầy

o Quán được yêu thích suốt 
khoảng 50 năm kể cả các thế 
hệ trước

Thị trấn đang triển khai “Dự án Kani Kani” nhằm mục đích trở thành nơi có thể thưởng thức các món cua ngon.
Từng cửa hàng đều có rất nhiều các thực đơn độc đáo phong phú của riêng mình!

Những cửa hàng đầy cá tính!

Các �ó� có �ử 
dụ�� rất ��iều 

t�ị� cu�

Kíc� �oạt 
Kan�� �u� 

cá� �ón ă�

Cửa hàng bánh kẹo lâu đời nằm 
ngay cạnh Ga Kintetsu Tomiyoshi. Cửa hàng sản xuất hơn 500 
loại sản phẩm hàng năm, từ các loại bánh kẹo của Nhật Bản 
sử dụng bột đậu đỏ rất đáng tự hào của cửa hàng đến các 
loại bánh ngọt Tây Âu như bánh pie và bánh quy. 

 1-535 Tomiyoshi, thị trấn Kanie   3 phút đi bộ từ 
Ga Kintetsu Tomiyoshi   8:30 - 18:30   Thứ Ba   4 xe

P8A3●寿屋富吉

Cửa hàng Kotobukiya 
Tomiyoshi

Được tạo ra sau khi thử 
chế tác. Không chỉ có 
vẻ ngoài đáng yêu mà 
hương vị cũng rất ngon.

Kẹo Kani 
100 yên/2 que
Kẹo 
Kanimaru-kun 
100 yên/5 chiếc

Khu �ườn �u�ệt đẹ� đầy �ức �ấp �ẫn♪Một ��ôn� �i�n �ất ��ư giã�

o Trong cửa hàng có bày rất 
nhiều loại bánh kẹo. Phía 
sâu bên trong còn có chỗ để 
thưởng trà và ăn nhẹ

Tổng hợp các món cua ngon
Thư giãn tại quán cà phê 

được ưa chuộng♪

Cực lớn! 
Sushi rắc cua 
rất đáng yêu

Hương vị nhẹ 
nhàng với 
hương thơm 
ngào ngạt
của cua♪

Chả cá Kanikama biến thành 
món sushi đích thực!

Món bánh kết hợp 
giữa linh vật 
Kanimaru-kun 
với quả sung 
trắng♪

Gần gũi và 
đáng yêu♪
Thật hoàn hảo 
để làm quà

Suất ăn này có kèm thêm cả 
món trứng hấp chawanmushi, 
bát rau nhỏ, canh tương miso, 
v.v. “Kanamaru” là đặt theo tên 
họ của chủ quán.

Sushi rắc cua 
Kanamaru-kun 
980 yên

Rất �o�g ��ý 
k�á�h ��ưởn� �hức 

hươn� �ị mà �uá� rất 
co� ��ọn�!

Món ăn tuyệt vời với vị muối 
thanh đạm không gây ngán

Mì Kani Kani 
Ramen 500 yên

Màu đỏ của cua rất đẹp. 
Các món phụ kèm theo 
cũng rất ngon.

Xôi Kani Kani 
Okowa (mua mang đi)
500 yên

Món sushi cuốn lớn biến hóa từ 
chả cá kanikama rất có giá trị 

Sushi cuốn 
Chokimarumaki 
500 yên

Bánh quy hình Kanimaru-kun kẹp 
kem bơ trộn quả 
sung trắng

Bánh kẹp bơ Kanimaru-kun  
200 yên/chiếc
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蟹江町map

Sân bay quốc tế miền
trung Centrair

TP. Nagoya

Thị trấn Kanie
Tỉnh Aichi

Đi bằng tàu điện

Đi bằng ô tô

Ga JR
Kanie

Nút giao 
thông 
Kanie

Tuyến JR Kansai 
Honsen 
13 phút

Tuyến Manba, đường 
cao tốc Nagoya số 5  

Khoảng 8km

Tuyến Kintetsu 
Nagoya loại tàu nhanh 
junkyu và kyuko
9 phút 3 phút

Ga 
Tomiyoshi

Ga 
Kintetsu 

Kanie

Trung tâm thành 
phố Nagoya 

(nút giao thông 
Karasumori)

n Nhà xưởng Kankyo Shuzo 
(→P6) là tòa nhà lịch sử được 
công nhận là Tài sản văn hóa 
hữu hình đã đăng ký.

o Khu vườn văn học Bungakuen trong đền Kashima-jinja có rất 
nhiều tấm bia tưởng niệm các nhà thơ nổi tiếng và các nhân vật hoạt 
động trong lĩnh vực văn hóa của địa phương này. ( P8B3)

Xem trang web chính thức tại đây

Đường đi đến thị trấn Kanie

Trang web chính thức của 
thị trấn Kanie

Trung tâm Giao lưu và 
Du lịch Sai-to

Các thông 
tin du lịch 
hữu ích!

Phát hành: Thị trấn Kanie 
Kế hoạch, biên tập, sản xuất: Công ty cổ phần JTB Publishing 
© 2021 Thị trấn Kanie / JTB Publishing, Inc. All Rights Reserved.
* Các dữ liệu đăng tải tại đây là dữ liệu tại tháng 3 năm 2021. Dữ liệu có thể có thay 
đổi sau khi phát hành vì vậy chúng tôi khuyến nghị nên xác nhận qua điện thoại 
trước khi đi tham quan du lịch. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không bồi thường cho 
bất kỳ thiệt hại nào do các nội dung đăng tải tại đây. * Phí vào cửa đăng tải tại 
đây là giá dành cho người lớn. * Ngày nghỉ định kỳ theo nguyên tắc lược bỏ các 
kỳ nghỉ tết dương lịch, lễ Obon và tuần lễ vàng.* Thời gian sử dụng  về nguyên 
tắc là khoảng thời gian từ khi mở cửa hàng (tòa nhà) đến khi đóng cửa hàng (tòa 
nhà) trừ khi có ghi chú đặc biệt. Xin hãy lưu ý rằng giờ ngừng nhận gọi món và giờ 
cho phép vào cửa hàng (tòa nhà) cuối cùng thường là 30 phút đến 1 giờ trước giờ 
đóng cửa hàng (tòa nhà). * Thông tin giao thông có thể thay đổi tùy thuộc vào ảnh 
hưởng của thiên tai và tùy theo mùa vì vậy hãy liên hệ với các cơ quan giao thông 
khi đi tham quan du lịch. *Chất lượng và hiệu quả của suối nước nóng đăng tải tại 
đây là dữ liệu của suối nguồn chứ không phải là của các bồn tắm riêng. Chúng tôi 
soạn thảo bản thảo trên cơ sở nội dung phản hồi từ các cơ sở. * Khi soạn thảo các 
bản đồ đăng tải tại đây, chúng tôi đã được phép của Viện trưởng Viện Địa lý Quốc 
gia (cấp phép số 397, 2018) và sử dụng bản đồ số liệu (thông tin quốc thổ cơ bản) 
và bản đồ quốc thổ điện tử cơ bản (thông tin bản đồ) do cơ quan này phát hành. 
* Có khả năng thời gian mở cửa, ngày nghỉ định kỳ, nội dung dịch vụ cung cấp của 
các cửa hàng có thay đổi để đối phó với bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng 
mới. Hãy liên hệ với các cửa hàng trước khi đi tham quan du lịch. 

Kintetsu 
Nagoya

Nagoya

m Lễ buổi sáng của Lễ 
hội Sunari (→P2). Thuyền 
Danjiribune được trang trí 
hoa mơ và hoa anh đào bơi 
trên sông Kanie vào ngày 
hôm sau của 
lễ buổi tối.

o Cầu Miyoshi ( P8B1 ) là loại cầu cuốn và chỉ được 
cuốn lên cho thuyền đi qua trong dịp Lễ hội Sunari.
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Ga JR Eiwa
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Ga JR Kanie

Ga
Tomiyoshi

Ga Toda

Tuyến Kansai Honsen

Tuyến Kintetsu 

Nagoya

Đường cao tốc Higashi-M
eihan

Cầu Nikko Ohashi

Cầu Nikko Ohashi

Cầu 
Shin-Nikko Ohashi

Nút giao
thông Kanie

Đồn cảnh 
sát Kanie

Công viên nước sông Nikko

Quảng trường 
Kibo no Oka

Công viên Mitsumataike

Di tích viên đá thánh nhân Shinran đã ngồi

Đền Kashima-jinja

Đền Funairi Shinmeisha

Trung tâm y tế

Trạm thu phí 
Nagoya Nishi

Đền Shinmeisha

Cửa hàng Yoshizuya 
trước cửa ga JR Kanie

Cửa hàng 
đồ gia dụng 
Home Center Kohnan

Trường THCS Kanie Kita

Trường tiểu học Gakuto

Trường THCS Kanie

Chùa Shoshu-ji

Chùa Jizo-ji

Chùa
Anraku-ji

Khách sạn suối 
nóng Yumoto-kan

Công viên 
Genjizuka

Trụ sở hành chính
thị trấn Kanie

Trường tiểu học Shin-Kanie

Trường tiểu học Funairi

Công viên 
Gakuto

TP. Aisai

TP. Yatomi

Minato-ku,
TP. Nagoya

Nakagawa-ku,
TP.Nagoya

TP. Tsushima TP. Ama

Thị trấn Kanie

Cửa hàng 
Tsukasa 
Suzume  P6

P7  Cửa hàng Kotobukiya Tomiyoshi

P6  Cửa hàng Pâtisserie Parisian

Tiệm 
Pont-l’Eveque  P6

Tiệm Pan Kobo SaKuRa  P6

Tiệm Boulangerie Coucou  P6

Xưởng rượu Kankyo Shuzo  P6

P6  Xưởng rượu
Yamada Shuzo

Quán cà phê và ăn nhẹ Swatii  P6

Quán Garden cafe 
San Florai  P6

Quán trà và ăn nhẹ Miraku  P7

Cửa hàng món Âu Peony  P6

Quán 
Namoya  P7

Món cá  Quán Kaributei  P7

P2  Trung tâm Owari Onsen Tokai
P2, P4  Ngâm chân suối nước nóng Kanie no Sato 

Bảo tàng tư liệu Lịch sử 
và Văn hóa dân gian thị 
trấn Kanie  P5

Trung tâm giao 
lưu trong thị trấn Gakuto  P4

Điện thờ Zeniarai Owari Benzaiten, 
đền Tomiyoshi-jinja  P4

Công viên 
Kanie Joshi  P3

P3  Vườn hoa Flower Garden Toya 

P3  Điểm câu cá Nishinomori
trên sông Saya Ozum

o 
Street  P4

P4  Sun Sun Bridge
P3, P4  Công viên Sayagawa Sogo

Trung tâm Giao lưu và Du lịch Sai-to  P2, P5

Cầu Miyoshi  P8

Đền Ryusho-in  P5

Vườn hoa 
Mizuho Engei  P3

Bia tưởng niệm nhà văn 
Yoshikawa Eiji  P3

P3  Khu vườn văn học Bungakuen
trong đền Kashima-jinja

Lễ hội Sunari  P2
Đền Tomiyoshi Takehaya-jinja và Hachiken-sha  P3, P5

HàngcâyhoaanhđàobênsôngSaya P3

Bản đồ toàn thị trấn Kanie 500m
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