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Muốn biết về các danh lam trong
thành phố
䐟Lâu đài Himeji
285-1146
Từ nhà ga Himeji cổng chính đi bộ mất 20 phút.
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h (cuối tháng 4 ~ 31
tháng 8 thì đến 17h)
·Ngày nghỉ: 29 tháng 12 ~ 30 tháng 12
*Có hạn chế tham quan do đang thi công cải tạo
(đến ngày 26/3/2015)
②Vườn Kokoen
289-4120
Vườn kiểu Nhật nằm ở phía Tây cạnh Lâu đài
Himeji.
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h30 (cuối tháng 4 ~ 31
tháng 8 thì đến 17h30)
·Ngày nghỉ: 29 tháng 12 ~ 30 tháng 12
③Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Himei
222-2288
Là một tòa nhà được xây bằng gạch đỏ đúc đặc kế
bên Lâu đài Himeji. Là nơi trưng bày các tác phẩm
nổi tiếng của các tác giả trong và ngoài nước.
·Giờ mở cửa: từ 10h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau)
từ 25 tháng 12 ~ 5 tháng 1.
④Bảo tàng lịch sử tỉnh Hyogo
288-9011
Nằm ở phía Đông Bắc của Lâu đài Himeji, giới thiệu
về nghệ thuật văn hóa lịch sử của Hyogo. Có thể
chơi với những đồ chơi ngày xưa, thử áo giáp và
junihitoe.
·Giờ mở cửa: từ 10h~17h
(đón khách vào đến 16h30)
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau), ngày cuối năm
đầu năm.Có khi tạm nghỉ
⑤Sở thú thành phố Himeji
284-3636
Nằm ở phía Đông Lâu đài Himeji. Đến đây bạn có
thể xem được khoảng 110 loại với 390 con.
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h30
·Ngày nghỉ: từ 29 tháng 12 ~ 1 tháng 1
⑥Viện văn học Himeji
293-8228
Nằm ở phía Tây Bắc Lâu đài Himeji, giới thiệu các
nhà văn học có quan hệ với quê hương Himeji và
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phòng kỷ niệm Shiba Ryotaro. Từ phía Bắc ga JR
Himeji lên xe buýt Shinki xuống xe ở trạm
Ichinohashi Bungakukan Mae rồi đi bộ khoảng 3
phút.
·Giờ mở cửa: từ 10h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau), ngày hôm sau
ngày lễ, từ 25 tháng 12 ~ 5 tháng 1.
䐥Chung quanh khu vực Sakurayama
Có 4 cơ sở, nơi bạn có thể trải nghiệm nhiều cơ hội
tiếp xúc với thiên nhiên phong phú.
Hãy sử dụng tuyến xe buýt Shinki đi đến “Oichi”,
lên xe từ trạm ③ phía Bắc nhà ga Himeji xe buýt
Shinki. (Hoshinoko Yakata, Kagaku Kan, Hyogo
Kenritsu Kodomo no Yakata, Shizen Kansatsu no
Mori) Nếu điHoshinoko Yakata và Kagaku Kan thì
xuống ở trạm [Hoshinoko Yakata Mae], đi Kodomo
no Yakata thì xuống ở trạm [Kodomo no Yakata
Mae], đi Shizen Kansatsu no Mori thì xuống ở trạm
[Shizen Kansatsu no Mori].
(1) Hoshinoko Yakata (nơi quan sát sao trên
bầu trời)
267-3050
·Giờ mở cửa: từ 9h~17h
Hội quan sát thiên thể thì 2 lần từ
19h và từ 20h. (phải xin phép)
·Ngày nghỉ: thứ tư của tuần thứ 2 hằng tháng
ngoại trừ tháng 8 và tháng 12
(nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ vào
ngày hôm sau), từ 28 tháng 12 ~
4 tháng 1
(2) Himeji Kagaku Kan (viện bảo tàng khoa
học) [Atomu no Yakata]
267-3001
·Giờ mở cửa: từ 9h30~16h30
·Ngày nghỉ: thứ ba (nếu nhằm ngày lễ thì
nghỉ vào ngày hôm sau), ngày
hôm sau ngày lễ, ngày cuối năm
đầu năm.
(3) Shizen Kansatsu no Mori (rừng quan sát
thiên nhiên)
269-1260
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì
nghỉ vào ngày hôm sau), ngày
hôm sau ngày lễ (ngoại trừ T7,
CN) , từ 28 tháng 12 ~ 4 tháng 1

市内の名所を知りたい
①姫路城

285-1146
姫路駅中央改札口から徒歩20分。
・入城時間 午前9時〜午後4時
（4月下旬〜8月31日は午後5時まで）
・休城日
12月29日〜30日
※改修工事により見学制限有（平成27年3月26日まで）

②好古園

289-4120
姫路城の西隣にある日本庭園。
・入園時間 午前9時〜午後4時30分
（4月下旬〜8月31日は午後5時30分まで）
・休園日
12月29日〜30日

③姫路市立美術館
222-2288
姫路城東隣の赤レンガの建物。郷土作家や国内
外の名品を収集、展示しています。
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月25日〜1月5日

⑥姫路文学館

293-8228
姫路城の北西にあり、郷土ゆかりの文学者の展
示や司馬遼太郎記念室があります。JR姫路駅
北側から神姫バスに乗車のうえ、「市之橋文学
館前」下車。徒歩3分。
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日、12月25日〜1月5日

⑦桜山周辺
4つの施設があり、豊かな自然にふれながらさ
まざまな体験ができます。
神姫バス姫路駅北③乗り場から神姫バス「太
市」行きのバスをご利用ください。星の子館、
科学館は「星の子館前」、こどもの館は「こど
もの館前」、自然観察の森は「自然観察の森」
のバス停で降りてください。
（1）星の子館

・開館時間

④兵庫県立歴史博物館

288-9011
姫路城の北東にあり、兵庫県の歴史・文化・芸
能を紹介しています。昔のおもちゃで遊んだり、
鎧甲や十二単などの着付け体験ができます。
・入館時間 午前10時〜午後5時
（入館は午後4時30分まで）
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始 臨時休館あり

⑤姫路市立動物園
284-3636
姫路城の東隣にあり約110種、390点の動物
をみることができます。
・入園時間 午前9時〜午後4時30分
・休園日
12月29日〜1月1日

・休館日

267-3050
午前9時〜午後5時
天体観望会は午後7時〜と午後8時〜
の計2回（要申込）
8月と12月を除く毎月第2水曜日
（祝日の場合は翌日）、12月28日
〜1月4日

（2）姫路科学館「アトムの館」

267-3001
・入館時間 午前9時30分〜午後4時30分
・休館日
火曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日、年末年始
（3）自然観察の森

269-1260
・開館時間 午前9時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日は除く）、12月
28日〜1月4日
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(4) Hyogo Kenritsu Kodomo no Yakata (viện
trẻ em do tỉnh Hyogo lập)
267-1153
·Giờ mở cửa: từ 9h30~16h30
·Ngày nghỉ: thứ ba, ngày cuối tháng, ngày
cuối năm đầu năm
䐦Shoshazan Engyo Ji (chùa)
Nếu lên xe buýt Shinki tại bến xe buýttrước nhà ga
Himeji thì lên xe hướng đi [Shosha Rope Way] và
xuống ở trạm cuối.
Đi xe cáp điện Rope Way khoảng 4 phút rồi đi bộ
20 phút từ nhà ga Sanjo nữa thì đến. Shoshazan là
một phong cảnh đẹp với kiến trúc phật giáo hài
hòa với thiên nhiên.
·Giờ hoạt động:
từ 8h30~17h (thời gian kéo dài hơn theo mùa)
Mỗi 15 phút có một chuyến.
Văn phòng xe cáp treo Shosha Rope Way
266-2006
䐧Viện công nghệ mỹ thuật Shoshanosato
267-0301
Đi xe buýt giống như đi Shoshazan Engyo Ji
·Giờ mở cửa: từ 10h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau), ngày hôm sau
ngày lễ (ngoại trừ T7, CN, ngày lễ),
từ 25 tháng 12 ~ 5 tháng 1
䐨Nghĩa trang Nagoyama
297-5030
Đi bằng xe buýt Shinki, xuống trạm Nagoyama
Kitaguchi (trung chuyển Yokozeki) hoặc xuống ở
Kuruma Zaki (tuyến Imajuku Junkan).
·Giờ mở cửa Bussyari: từ 8h40~16h30
·Ngày nghỉ: từ 29 ~ 31 tháng 12
䐩Công viên trung tâm Tegara Yama
Đi bộ 10 phút từ ga Tegara của Xe điện Sanyo.
(1) Công viên giải trí Tegara Yama 296-0503
·Giờ mở cửa: từ 10h~17h
·Ngày nghỉ: từ 29 tháng 12 ~ 1 tháng 1, thứ tư
(2) Hồ bơi thị dân
296-0503
·Thời gian mở cửa: mỗi năm khác nhau
·Thời gian tiếp nhận vào: từ 9h30~18h (hồ bơi
không có ngày nghỉ)

(3) Vườn thực vật trong nhà kính Tegara Yama
296-4300
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ sáu (nếu trùng vào ngày nghỉ
thì nghỉ vào ngày hôm trước), từ
29 tháng 12 ~ 1 tháng 1
(4) Viện tư liệu hòa bình
291-2525
·Giờ mở cửa: từ 9h30 ~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (ngoại trừ ngày lễ), ngày
hôm sau ngày lễ (ngoại trừ T7,
CN, ngày lễ), từ 28 tháng 12 ~ 5
tháng 1.
(5) Công viên hải dương
297-0321
·Giờ mở cửa: từ 9h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ ba (nếu nhằm ngày lễ thì
nghỉ vào ngày hôm sau), 29
tháng 12 ~ 1 tháng 1
(6) Trạm giao lưu Tegarayama
299-2500
·Giờ mở cửa: từ 9h~17h
·Ngày nghỉ: thứ ba (nếu nhằm ngày lễ thì
nghỉ vào ngày hôm sau), 29
tháng 12 ~ 1 tháng 1 (hội trường
đa năng nghỉ đến ngày 3 tháng 1)
䐪Viện tư liệu về nước máy [Mizu no Yakata]
264-0411
Là nơi duy nhất sử dụng các máy nghe nhìn Audio
Visual mới nhất nên bạn vừa có thể giải trí vừa có
thể học thêm về thủy học.
·Giờ mở cửa: từ 10h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau), từ 28 tháng 12
~ 4 tháng 1.
䐫Trung tâm tài liệu văn hóa bị chôn vùi
252-3950
Triển lãm tài liệu khảo cổ đã được lấy lên trong
thành phố. Có thể học về lịch sử của quê hương. Từ
cửa Bắc nhà ga JR Himeji lên xe búyt Shinki và
xuống xe ở trạm xe buýt Sakamoto, đi bộ 3 phút.
·Giờ mở cửa: từ 10h~16h30
·Ngày nghỉ: thứ hai (nếu nhằm ngày lễ thì nghỉ
vào ngày hôm sau), ngày hôm sau
ngày lễ (ngoại trừ T7, CN, ngày lễ),
từ 28 tháng 12 ~ 4 tháng 1
Phòng hướng dẫn tham quan thành phố Himeji
(tiếng Anh)
287-0003

（4）兵庫県立こどもの館

267-1153
・開館時間 午前9時30分〜午後4時30分
・休館日
火曜日、月の末日、年末年始

（2）市民プール

・開場期間
・入場時間

296-0503
年度により変更あり
午前9時30分〜午後6時
（プール期間は無休）

⑧書写山円教寺
神姫バス姫路駅前バスターミナルから、「書写
ロープウェイ」行きのバスに乗って終点書写駅
下車。
ロープウェイで4分、山上駅から徒歩で20分、
書写山は仏教建築と自然の調和がとれた美しい
ところです。
・ロープウェイ運行時間
午前8時30分〜午後5時（季節延長あり）
出発は毎時15分毎。
姫路市書写山ロープウェイ
266-2006

（3）手柄山温室植物園

⑨書写の里・美術工芸館

（5）水族館

267-0301
書写山円教寺に行く場合と同じバスを利用して
ください。
・入館時間 午前10時から午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月25日〜1月5日

⑩名古山霊苑
297-5030
神姫バス名古山北口下車（横関経由）又は車崎
下車（今宿循環）をご利用ください。
・仏舎利塔開館時間 午前8時40分〜午後4時
30分
・休館日
12月29日〜31日

・入園時間
・休園日

296-4300
午前9時〜午後4時30分
金曜日（祝日の場合は前日）、
12月29日〜1月1日

（4）平和資料館

・入館時間
・休館日

・入館時間
・休館日

291-2525
午前9時30分〜午後4時30分
月曜日（祝日は除く）、祝日の翌
日（土・日・祝日を除く）、12月
28日〜1月5日
297-0321
午前9時〜午後4時30分
火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月29日〜1月1日

（6）手柄山交流ステーション

・開館時間
・休館日

299-2500
午前9時〜午後5時
火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月29日〜1月1日（多目的ホ
ールは1月3まで）

⑫水道資料館「水の館」

山陽電車手柄駅から徒歩10分です。

264-0411
AV機器を使ったユニークな展示で楽しみなが
ら水について学べます。
・開館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月28日〜1月4日

（1）手柄山遊園

⑬埋蔵文化財センター

⑪手柄山中央公園

296-0503
・開園時間 午前10時〜午後5時
・休園日
12月29日〜1月1日、毎週水曜
日（祝日は営業）

252-3950
市内で出土した考古資料を展示。郷土の歴史に
ついて学べます。JR姫路駅北より神姫バスに乗
り坂元停留所下車、徒歩3分
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月28日〜1月4日
姫路市観光案内所（英語対応）
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