Hướng dẫn tham quan Tỉnh Komaki (Bảng giới thiệu lối vào thăm quan Komaki sannan)
Chào mừng mọi người đến với Tỉnh Komaki
Komaki là một Tỉnh được thiên nhiên ưu ái, với các nét văn hóa phong phú và nhiều tài nguyên lịch sử như là
Komakiyama tức là núi Komaki.
Núi Komaki là biểu tượng của Tỉnh Komaki. Trong một cuộc khai quật mới đây, các mảnh tường đá xây dựng
bởi tướng quân Oda Nobunaga đã được phát hiện, đồng thời phát hiện ra rằng các mảnh đá đó cũng là gốc rể của
lâu đài hiện tại. Những phát hiện đó đang được dư luận rất quan tâm.
Ngoài ra, Tỉnh Komaki còn được biết đến như là nguồn gốc của loài gà địa phương "Nagoya Kochin".
※Thông tin về điểm du lịch được giới thiệu trong trang này là thông tin được đăng trên Biển quảng cáo hướng
dẫn du lịch Tỉnh Komaki trên cổng chào vào tỉnh được xây dựng vào tháng 2 năm Heisei thứ 30 (Tức năm
2018)
Chùa Mama Kannon
Một ngôi chùa thờ bầu vú hiếm có ở Nhật Bản, chùa được cất công xây dựng vào ngày 15 tháng 5 năm Eisho thứ 5
(Tức năm 1508). Ý nghĩa chính của Mamakannon là việc mong muốn người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ bởi nó có
tác dụng rất tốt. Trong nội tỉnh vẫn còn biển chỉ dẫn đường Mamakannon.
Địa điểm: 152 đường Mamakannon, Tỉnh Komaki
Chỗ để xe : Chỗ để xe miễn phí sức chứa 14 xe

Điện thờ Shinmeisha Komaki

Đền thờ Komaki Shinmeisha nằm ở phía đông Komaki, được tách ra từ đền Misono shinmei-sha của Kiyosu gắn
liền với việc xưa kia khi Nobunaga Oda di chuyển phố Jyouka từ Kiyosu. Vào ngày thứ 7 và chủ nhật thứ 3 của
tháng 8 hàng năm, sẽ có tổ chức lễ hội ở đền Akiba nằm trong khuôn viên Đền Komaki Shinmeisha. Vào chiều thứ
7, có 4 chiếc xe Yaoyama gắn đầy đèn lồng sẽ vừa đi vừa diễn Ohayashi trong phố. Vào ngày chủ nhật, 4 chiếc xe
này sẽ được xếp trong khuôn viên ngôi đền và cùng với màn biểu diễn Ohayashi là những điệu nhảy vui vẻ của búp
bê Karakuri.
Địa chỉ : 5-153 Komaki, Tỉnh Komaki
Vui lòng đến bằng phương tiện giao thông công cộng

Menard Art Museum
Người sáng lập của Công ty Mỹ phẩm Menard Nhật Bản là vợ chồng nhà Nonogawa, để cống hiến cho nền
văn hóa mỹ phẩm trải qua 20 năm thăng trầm, năm 1987, hai vợ chồng đã xây dựng bảo tàng ngay tại tỉnh Komaki,
quê nhà họ. Bộ sưu tập bao gồm hơn 1.500 bức tranh phương Tây, tranh Nhật Bản, tranh Nhật Bản kết hợp phương
Tây, tác phẩm điêu khắc, hàng thủ công, nghệ thuật cổ ... Các triển lãm được tổ chức có từng chủ đề phù hợp theo
thời gian.
5-250 Komaki, Tỉnh Komaki
Chỗ để xe: Chỗ để xe miễn phí sức chứa 13 xe
Park Arena Komaki
Arena là một công viên thể thao đích thực, ngoài khu vực Arena chính và Arena phụ, còn có phòng tập thể dục
tổng hợp được xây dựng trong một tòa gọi là Training Gym, có cả sân bóng đá với cỏ nhân tạo được trang bị các
thiết bị chiếu sáng vào ban đêm. Ngoài ra còn có một sân vui chơi rộng lớn, với các loại dụng cụ đồ chơi vận động
cơ thể tốt cho sức khỏe, có bãi cát, cầu trượt dành riêng cho các bạn nhỏ, nơi các bé có thể thỏa sức và an tâm vui
đùa.
Địa chỉ : 737 Mamahara Shinden,Tỉnh Komaki
Chỗ để xe : Chỗ để xe miễn phí sức chứa khoảng 400 xe

Đền Tagata

Đền Tagata tôn thờ vị thần sản sinh ra vạn vật và làm vụ mùa bội thu (Mitoshi Kami) và thần sinh con, sinh
sản (Tamahime Nomikoto)
Lễ hội thu hoạch được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 hàng năm (Houen Festival) với tạo hình là chiếc dương vật
khổng lồ (Ooowasegata) với đường kính 60 cm và chiều dài 2 m được làm mới mỗi năm bằng gỗ cây thông. Nó
được vận chuyển đến để cống hiến cho đền bởi các chàng trai cường tráng., mục đích của lễ hội là để cầu nguyện
cho năm mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, và cầu nguyện cho sự thịnh vượng của con cháu. Đó là "Lễ hội tổ
chức lộ thiên" để nhiều người ghé thăm từ khắp nơi trên thế giới có thể xem được.
Địa chỉ : 152 Tagatachō, Tỉnh Komaki
Chỗ để xe : Chỗ để xe miễn phí sức chứa khoảng 50 xe
Công viên Shiki-no-mori
Là một công viên mà cả người lớn và trẻ em đều có thể thường thức, có đồi trượt cỏ và quảng trường phiêu lưu
Wanpaku, khu động vật để tương tác với các động vật dễ thương, sân gôn đĩa và sân gôn bóng
Địa chỉ: 5786-1 Ōkusa, Tỉnh Komaki
Chỗ để xe: Chỗ để xe miễn phí sức chứa khoảng 550 xe
Bể bơi Komaki Heated
Đây là một hồ bơi giải trí lớn trong nhà với 7 loại bể bơi và 3 ống trượt, sử dụng nhiệt dư của Trung tâm
Komaki Iwakura Ekoru liền kề.
Địa chỉ : 2394-3 Noguchi, Tỉnh Komaki
Chỗ để xe: Chỗ để xe miễn phí sức chứa khoảng 500 xe

Trạm hướng dẫn du lịch trước ga Komaki

Xin vui lòng ghé thăm Trạm hướng dẫn du lịch trước ga Komaki khi tham quan Komaki.
Địa chỉ: 1-260 Chūō, Tỉnh Komaki
Vui lòng đến bằng phương tiện giao thông công cộng.

