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Giống như thế giới trong sách tranh của

Được bao quanh bởi bức rèm màu xanh

Một phòng trưng bày nhỏ 
màu trắng, thiết kế lấy cảm 
hứng từ  nhà kho tường 
trắng của Nhật Bản, nằm 
dọc sông Nakatsu.
T ầ n g  m ộ t  l à  q u á n  c a f e  
Nonohana.

Một quán cà phê có vẻ ngoài 
cổ điển được bao phủ bởi 
cây thường xuân.
Sự kết hợp của đèn đường 
cùng với những khung cửa 
cũ tạo nên một không gian 
vô cùng hoài cổ.

Bạn sẽ ngạc nhiên bởi khung cảnh nhìn từ 
những thảm cỏ ven sông và những góc nhìn 
khác nhau từ những lối đi. Thích thú khi xem 
vịt trời nhẹ nhàng nổi trên mặt nước.

nghệ thuật Nonohana
Phòng trưng bày

Fukakusa

Fukazawa Koko

Tuyến đường đi bộ trên
sông Nakatsu

Tuyến đường đi bộ trên
sông Nakatsu
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Đi mua sắm vào ngày nghỉ…

thời trang ở
　　　MoriokaHàng hóa vàCHE

CK! Đèn đường 
với tượng con 
chim ở trên
(Odori Street)

Tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp 
từ cửa sổ tại quán cà phê Montan 
ở Sakurayama.

Bảng hiệu kính màu đáng 
yêu trong không gian truyền 
thông LIRIO. (Đường Odori)

Một bức tượng nhỏ 
chào đón bạn ở lối 
vào của con phố. 
(Phố điện ảnh)

Khi rảo bước trên phố, những viên 
gạch lát đường được xếp ngay ngắn, 
tinh xảo sẽ lọt vào tầm mắt bạn.

Hãy đến và tìm hoa diên vĩ, loài hoa biểu 
tượng của Morioka, giữa những viên gạch 
được lát trên vỉa hè của Phố Điện ảnh

Hãy đến và tìm hoa diên vĩ, loài hoa biểu 
tượng của Morioka, giữa những viên gạch 
được lát trên vỉa hè của Phố Điện ảnh

Ra ngoài để ăn bánh mì 
Fukuda và tận hưởng thời 
t iết  ấm áp dễ chịu của 
mùa xuân. Thời tiết này 
cũng rất thích hợp để đi 
dạo nữa đấy.

Lễ hội Sanda Odori
Các vũ công tham gia biểu 
diễn và người dân đến 
xem lễ  hộ i  đều rực rỡ 
trong bộ Yukata, tạo nên 
một khung cảnh vô cùng 
náo nhiệt.

Homespan
K ỹ  t h u ậ t  d ệ t  l e n  b ằ n g  
phương  pháp  quay  t ay  
được du nhập từ Anh vào 
N h ậ t  t ừ  t h ờ i  M i n h  T r ị  
(1868-1912). Trong nước, 
Mor ioka và Hanamaki  là  
những thành phố duy nhất 
sản xuất hàng dệt may theo 
hình thức này như là một 
trong những ngành công 
nghiệp. 
Vẻ ngoài đơn giản lại mang 
nét truyền thống nên có thể 
phù hợp với bất kì ai.

Cửa hàng Kimono
Nambu Shikon Zome
Một phương pháp nhuộm tự 
nh iên  t ruyền  thống  được 
truyền lại trong gia tộc Nambu 
từ thời Kamakura (1185-1333). 
Điều kì diệu là màu sắc của vải 
sẽ thay đổi theo thời gian, điều 
đó kh iến bạn có cảm giác 
quyến luyến.

Tìm các mặt hàng thời trang địa phương 
yêu thích của bạn như một chiếc túi vải có 
biểu tượng よ市 tại chợ phố Yoichi. 
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