
  

Lễ hội đèn lồng Sugito 2016 
Hãy cảm nhận quê hương Việt Nam bằng những ánh sáng lung linh huyền ảo 

Kỉ niệm 400 năm sự ra đời của thị trấn Sugito. 
Khoảnh khắc quá khứ được kết nối với hiện tại. 

hướng dẫn 
cách đi tàu điện đến hội trường 

Hỏi đáp (Tiếng Nhật) 
 

Hiệp hội du lịch Sugito 

☎ 0480−32−3719 
 

Khoa du lịch công thương mại Sugito 

☎ 0480−33−1111 

Ngày 6-7/8/2016 (T7-CN) 

Ngày 6(Thứ 7) từ 18h ~21h 

Ngày7(CN) từ 17h~21h 

 

Địa điểm  
 

Ga Tobu dobutsukoen ra cửa Đông đi bộ 2 phút 

Khu vực từ cầu Furukawabashi đến Seijibashi 

Với xe kéo bạn có thể 
tận hưởng cảm giác 
như những dải ngân hà 
trên mặt đất 

Đặc biệt là màn bắn pháo 
hoa trên mặt nước diễn ra 
vào ngày 7(Chủ Nhật) lúc 
20h30p 
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Con sông Furutonegawa chảy dọc xuyên suốt phía Tây của thị trấn Sugito. Lể hội đèn lồng 
được tổ chức vào khoảng đầu tháng 8 hàng năm, là một lể hội được diễn ra với quy mô lớn 
và tráng lệ khi thả những chiếc đèn lồng trải dọc bờ sông khoảng 1km. Kích thước của đèn 
lồng cao 1mét, chiều ngang 2mét. Đặc biệt ánh sáng của hơn 250 chiếc đèn lồng giống như 
bạn đang được ngắm nhìn dải ngân hà trên mặt đất vậy. 

Cộng tác phiên dịch: DINH THI DUNG   Khoa kinh doanh quốc tế Đại học Kyoei. 

Ngoài ra còn có một số sự kiện khác 

Sugito bây giờ cũng là một dãy phố cổ còn sót lại 

Ngày 30/10 (Chủ Nhật) 
 

Sugito là nơi nghỉ chân (quán trọ) được hình thành 
dọc theo con đường Nikko Kaidou kết nối với 
thành Edo (tức Tokyo ngày nay) và Nikko–nơi có 
lăng mộ của đại tướng quân Tokugawa Ieyasu. 
Năm nay là năm kỉ niệm 400 năm kể từ sự ra đời 
của Sugito Juku, rất nhiều sự kiện được tổ chức 
điển hình là cuộc diễu hành tái hiện lại đoàn quân 
Samurai của 400 năm lịch sử vể trước. 

Món ăn bạn nên thưởng thức ở Sugito 

Ở Sugito thì món cá sông rất nổi tiếng đặc biệt là món 
cá lươn rất được ưa chuộng. 

Tama Fuwa Udon. Ở Sugito một 
món ăn mới vô cùng hấp dẫn mà 
bạn không thể bỏ qua đó là [Tama 
Fuwa Udon]-sự kết hợp hoàn hảo 
giữa trứng và sợi udon dai dẻo 
mịn màng cho bạn cảm giác như 
được hồi sinh trở lại thời 400 năm. 


