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Phương tiện giao thông tiêu biểu

Thành phố Fuefuki, tỉnh Yamanashi
vị trí trung tâm Nhật Bản

■Xe ôtô
Sân bay Tokyo (Narita) →Tokyo
Tokyo → Fuefuki ・ ・ ・ ・ ・
Nagoya → Fuefuki ・ ・ ・ ・
Osaka → Fuefuki ・ ・ ・ ・ ・

・
・
・
・

・ ( 1 tiếng 30 phút)
・ (2 tiếng)
・ (3 tiếng)
・ (5 tiếng)

■Tàu điện JR
Tokyo → Fuefuki ・ ・ ・ ・ (1 tiếng 40 phút)
Nagoya → Fuefuki ・ ・ ・ (3 tiếng 30 phút)
Osaka → Fuefuki ・ ・ ・ ・ (5 tiếng)

Cảnh đêm và núi Phú Sĩ

Đèo Shindo-toge

Nagoya

Fukuoka

Tokyo

30 phút từ núi Phú Sĩ

Thành phố Fuefuki

Osaka

Liên hệ:
777 Ichibe Isawa-cho Fuefuki-shi Yamanashi-ken JAPAN

■Tổ chức du lịch thành phố Fuefuki
TEL + 8155-261-2829
URL https://www.peach-city.com

YAMANA SH I F U EF U K I

Thành phố Fuefuki - tỉnh Yamanashi, là nơi như thế nào?

Togenkyo (quê hương của đào)
Thượng tuần ~ trung tuần tháng 4

Thành phố Fuefuki cách thủ đô Tokyo chừng 100km, nằm phía đông thung lũng Kofu, là thành phố du lịch với nhiều vườn

Lịch trái cây chín

trái cây cổ thụ và được mệnh danh là "số 1 Nhật Bản về đào và nho", nổi tiếng với làng suối nước nóng Isawa-Kasugai.

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12

dâu tây

Nơi đây đất phì nhiêu và nguồn nước tốt, thời gian mặt trời chiếu sáng dài, thêm vào đó là sự chênh lệch nhiệt độ giữa

cherry
mận
đào

ngày và đêm lớn, nên là vùng đất hiếm hoi ở Nhật Bản thích hợp trồng nhiều loại trái cây lâu năm.

nho Kyoho
nho Shine Muscat
nho Kaiji
nho Pione
nho Koshu

Đặc biệt, tự hào đứng số 1 Nhật Bản mọi mặt về đào và nho, bao gồm diện tích trồng cũng như lượng thu hoạch và lượng
xuất đi. Các hầm rượu, khu du lịch nông trang và quang cảnh nông thôn được bao quanh bởi cảnh sắc của các vườn trái
cây rộng lớn. Nơi đây đích thực là "quê hương của đào và nho số 1 Nhật Bản"

Trải nghiệm văn hóa & ẩm thực Nhật Bản

tháng 1

dâu tây

nho Delaware
nho Rosario Bianco
hồng

tháng 2

tháng 3

Xuân

Phong cảnh tuyệt đẹp của Togenkyo,

Hạ

tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên

Quê hương của
đào và nho số 1 Nhật Bản

Pháo hoa Isawa-onsen Ukai & đại hội pháo hoa Isawa-onsen
20: 50 〜 21:00
Các ngày thứ 4, 5, 7, CN từ 20/7 ~ 19/8
Du khách sẽ được thưởng thức pháo hoa Isawa-onsen Ukai sau khi
xem trình diễn đánh cá bằng chim Cốc.
Và ngày 21/8 hằng năm, đại hội pháo hoa Isawa-onsen được tổ chức
để khép lại mùa pháo hoa ở tỉnh Yamanashi.

Momo-gari
Thượng tuần tháng 7 ~ hạ tuần tháng 8

Togenkyo
g
y (quê hương
g của 㶟ào)
Thượng tuần ~ trung tuần tháng 4

Lễ hội hoa Lan Ashigawa-suzuran
Hạ tuần tháng 5

Hoa anh 㶟ào
Hạ tuần tháng 3
~ thượng tuần tháng 4

佢èo Shindo-toge

Trình diễn đánh cá bằng chim Cốc ở Isawa Fuefuki-gawa
20：00 〜 20：50
Các ngày thứ 4, 5, 7, CN từ 20/7 ~ 19/8
Người ngư dân đi trên sông biểu diễn nghệ thuật đánh cá
bằng chim Cốc. Người ta gọi phương pháp đánh cá này là
"Kachiu". "Kachiu" là hình phương pháp cá lâu đời hiếm hoi
ở Nhật Bản với lịch sử hơn 800 năm. Và duy nhất ở buổi
trình diễn tại Isawa Fuefuki-gawa này, du khách có thể trải
nghiệm đánh cá bằng chim Cốc.

Thành phố Fuefuki thơm ngọt ngào và được tô hồng bởi sắc hoa đào. Toàn thành phố Fuefuki được nhuộn một màu hồng của hoa,

Là thành phố tự hào đứng số 1 Nhật Bản mọi mặt về đào và nho, bao gồm diện tích trồng cũng như lượng thu hoạch và

đây chính là quang cảnh quê hương của đào, và được gọi là "Togenkyo". Du khách sẽ được tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp, trải

lượng xuất đi. Các hầm rượu, khu du lịch nông trang và quang cảnh nông thôn được bao quanh bởi cảnh sắc của các

rộng bao la, với tấm thảm hồng của hoa đào cùng màu tuyết trắng còn vương vấn trên dãy núi Nam-Anpơ trên nền trời trong xanh.

vườn trái cây rộng lớn. Nơi đây đích thực là "quê hương của đào và nho số 1 Nhật Bản". Quý khách sẽ vào vườn trực

Và ban đêm, những nơi có hoa anh đào nổi tiếng trong thành phố được thắp đèn. Du khách có thể tận hưởng cảnh sắc nơi đây cả ban

tiếp hái đào - gọi là "Momo-gari", hái nho - gọi là "Budo-gari" và thưởng thức trái cây tươi ngon tại chỗ.

ngày lẫn ban đêm, đi dạo trên thảm gỗ bên hàng cây hoa anh đào trên con đường Sakura-onsen ở khu suối nước nóng Isawa-onsen.

Ngoài ra, các lễ hội về đêm cũng phong phú như bắn pháo hoa, trình diễn đánh cá bằng chim cốc ở Isawa Fuefuki-gawa.

Suối nước nóng Isawa-onsen và Kasugai-onsen nổi
tiếng toàn Nhật Bản vì tốt cho da và có công dụng làm

Thu
Mùa thu của Fuefuki
ngát hương lịch sử và rượu vang

đẹp, là trọng tâm của các khu du lịch tiêu biểu ở tỉnh
Yamanashi, mở cửa đón du khách suốt 4 mùa.
Món mỳ "Hoto" đặc sản của

Budo-gari
Thượng tuần tháng 8 ~ hạ tuần tháng 10

Yamanashi. Món mỳ nóng
sưởi ấm cơ thể trong những
ngày đông lạnh ở Nhật Bản.
Cảnh đêm đẹp tuyệt vời của
mùa đông nhìn từ thành phố
Fuefuki, rự rỡ ánh đèn thành
phố, trời đông trong suốt nên
có thể nhìn tới được những
dãy núi xa xăm.

Lá đỏ ở Ashigawa
Thượng tuần ~ hạ tuần tháng 11

Rượu vang

Đông

Ichigo-gari
Thượng tuần tháng 1 ~ hạ tuần tháng 5

Phong cảnh và hương vị
Làng suối nước nóng Isawa-kasugai
Trận chiến Kawa-naka-jima
thời chiến quốc

Lấp lánh con đường Sakura-onsen
Từ 1/12 ~ 28/2 năm sau

mùa đông cùng
suối nước nóng

Hạ tuần tháng 10
Tái hiện 1 phần trận đánh lặp lại tới 5 lần
giữa tướng Uesugi-Kenshin và tướng
Takeda-Shingen - người được cho là gần
như chưa từng bại trận.

Nơi đây có rất nhiều hầm rượu vang, vào tháng 11 du khách
sẽ được thưởng thức rượu vang mới của thành phố Fuefuki.

Thành phố Fuefuki - 4 mùa để thăm quan và trải nghiệm.

Ga Isawa-onsen có các thùng rượu vang, du khách có thể

Thành phố Fuefuki hằng năm tổ chức các lễ hội và sự kiện để du khách có thể cảm nhận lịch sử và tuyệt sắc

uống thử tất cả các loại rượu vang của thành phố Fuefuki tại

của 4 mùa. Mùa xuân với "lễ hội hoa đào" và "lễ hội hoa lan", mùa hè có "trải nghiệm đánh cá bằng chim

đây.

Cốc" và "đại hội pháo hoa Isawa-onsen", mùa thu có "tái hiện trận chiến Kawa-naka-jima thời chiến quốc" ...
Thêm vào đó, du khách sẽ được ăn trái cây tươi ngon nhất chỉ có thể thưởng thức tại thành phố Fuefuki Nhật Bản, vì ở đây quanh năm thu hoạch nhiều loại trái cây.

