
HOKKAIDO



Tsuruimura - Ngôi làng Hạc mộng mơ nằm ở 
phía Đông của tỉnh Hokkaido, nơi bạn có thể trải 

nghiệm thiên nhiên quanh năm bằng tất cả các 
giác quan của mình.

1. Làng Hạc Tsuruimura



Mùa Xuân: mùa vạn vật đâm 
chồi nảy lộc.

Mùa Hạ: mùa xanh mát thơm 
mùi cây cỏ, chim chóc hót líu lo.

Mùa Thu: mùa ánh vàng và sắc 
đỏ rực rỡ của những tán cây.



Mùa Đông: mùa trắng muốt đặc trưng của miền tuyết với những 
điệu nhảy của các vị thần Tancho (một loài chim vô cùng quý 
hiếm, và cũng chính là biểu tượng của ngôi làng này). 

Ngôi làng của những chú Hạc cổ tích mà trên thế giới chỉ có khoảng 
3000 cá thể và hơn một nửa trong số đó cư trú tại Tsuruimura.



Cây kem được làm từ 
những dòng sữa với 
chất lượng tuyệt hảo 
của những bạn bò hạnh 
phúc, thảnh thơi gặm cỏ 
trên thảo nguyên.

Một đặc sản của Tsuruimura, những 
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm 
trong trẻo. Hầu như vào những đêm 
trời quang thì bạn đều có thể nhìn 
thấy sao băng bay lượn.







Đầm lầy Kushiro

Đầm lầy Kushiro: Đầm lầy đủ lớn để bao phủ 23 
quận của Tokyo có khoảng 1.400 loài sinh vật và 
khoảng 700 loài thực vật. Qua mỗi mùa cảnh vật 
đều thay đổi từ màu xanh tươi mát sang mùa thu 
cây thay lá đỏ, rồi lại chuyển sang đông những 
cánh hạc xinh đẹp trong tuyết rơi trắng xoá.

2. Đầm lầy Kushiro







NHỮNG ĐỊA ĐIỂM LÂN CẬN 
TSURUIMURA



Hồ nằm trên miệng núi lửa lớn nhất Nhật Bản, với 
những bãi cát mang đến trải nghiệm đặc biệt. Khi 
bạn đào một hố cát ven hồ thì sẽ tạo ra dòng nước 
ấm bí ẩn như chính trái tim nồng ấm từ mẹ trái đất 
gửi đến giành tặng cho riêng bạn ;)

3. Hồ Kussharo



Một bên là mặt hồ xanh biếc, một bên trải dài là 
màu xanh của khu rừng nguyên sinh. Điều khiến 
cho hồ Kussharo luôn náo nhiệt không chỉ đến từ 
vẻ đẹp của cảnh sắc, mà còn là các hoạt động như 
cắm trại, đi thuyền buồm nhỏ, lướt ván, câu cá,...



Những bông hoa băng tuyết kết thành từng chùm óng 
ánh. Cảnh tượng quyến rũ hiếm gặp này chỉ xuất hiện 
trong điều kiện hết sức đặc biệt trong khoảng từ tháng 1 
đến tháng 3, tại bán đảo Wakoto trên hồ Kussharo.

Tắm onsen lộ thiên. Còn gì thú vị hơn trải nghiệm được 
ngâm mình dưới hồ nước nóng, nhìn xa xăm ngắm nhìn 
những rặng núi hùng vĩ cùng đám thiên nga chơi đùa. 
Bạn sẽ bất giác tự hỏi Hẳn thiên đường giữa những ngày 
đông Hokkaido ở chính nơi đây?



4. Hồ Masshu

Hồ Masshu: còn được gọi là Hồ của Thần, nước 
hồ có tên “Mashu Blue” với màu xanh biếc ngọc 
mang đến cảm giác thanh khiết, nguyên sơ. 
Đây là hồ có độ trong suốt rất cao, được xếp vào 
hạng số 1 thế giới. 



Nông trại Waranabe Experience Farm sẽ cho bạn 
cơ hội trở thành một nông dân thực thụ, được 

trải nghiệm vắt sữa bò và thưởng thức luôn loại 
sữa bò Hokkaido nổi tiếng nhất Nhật Bản.

5. Nông trại Waranabe Experience Farm





Núi Iozan là ngọn núi lửa vẫn 
đang hoạt động, hơi nước có 
chứa khí gas từ núi lửa mang 
theo mùi lưu huỳnh bốc hơi 
lên trên bề mặt. Đến đây bạn sẽ 
được ngắm nhìn một quả núi 
với sắc vàng huyền hoặc.

6. Núi Iouzan



7. Akanko

Akan là ngôi làng của người 
dân tộc Ainu sinh sống từ 
thời xa xưa, khi Hokkaido 
vẫn còn được gọi là Ezo.

Akanko Ainu Kotan là cơ sở 
văn hoá có lịch sử lâu đời, có 
các quán ăn phục vụ các món 
đặc trưng của người Ainu và 
hàng trăm loại sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ.



8. Shiretoko

Shiretoko là quần thể di sản 
văn hoá thế giới nổi tiếng của 
Nhật Bản.

Nơi đây có hệ sinh thái đa 
dạng các loài động thực vật 
quý hiếm của phương Bắc và 
phương Nam, cùng với đó là 
cảnh sắc tuyệt mỹ của núi lửa, 
rừng rậm, đầm lầy, ao hồ,…



Heart’n Tree là một tổ hợp homestay, quán Âu 
xinh xắn và xưởng cheese bé xíu trên một ngọn 

đồi nhỏ tại làng Hạc – Tsuruimura.

9. Heart and tree





Điểm đặc biệt của Heart’n Tree 
chính là tinh thần của một 
không gian ngập tràn tình yêu 
mà gia đình bác Hattori đã tạo 
nên. Cách đây hơn hai mươi 
năm, hai bác đã chọn rời xa 
cuộc sống phố thị tiện lợi để đến 
Tsuruimura xây nên một không 
gian ấm áp, luôn ngập tràn tiếng 
cười.

Về với Heart’n Tree là về với ngôi 
nhà giàu năng lượng lành, đồ ăn 
tinh tế, thiên nhiên thuần khiết, 
lòng người dễ mến. Đây đúng là 
một nơi để bạn có thể tận hưởng 
những ngày thư thái yên ả tuyệt 
vời trong cuộc đời.





Bác Wada là một trong những nhiếp ảnh nổi tiếng bậc nhất 
trong làng cũng như những vùng lân cận. Chính vì vậy bác có 
bảo tàng triển lãm những bức ảnh do chính bác chụp trong suốt 
vài thập kỉ lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về các sinh vật, 
cảnh đẹp của ngôi làng.

 Ngoài ra bác còn có hệ thống nhà ở theo phong cách Nhật Bản 
và có suối nước nóng cũng như các dịch vụ cho thuê xe để tham 
quan ngôi làng.

Wada Masahiro art square

10. Những điểm nên ghé thăm 
khi tới Tsuruimura



Home cafe

Wada Masahiro art square

Tsurubo



Phía Đông Hokkaido là một miền đất đẹp và rất tình.
Không khí trong lành và sự nồng hậu của người dân nơi đây sẽ 
khiến trái tim và tâm hồn bạn được chữa lành. Những hoạt động 
trải nghiệm sẽ đưa bạn đi khám phá bí ẩn của tự nhiên. 

Hãy viết lên câu chuyện của chính bạn cho chuyến hành trình ở 
Nhật thêm sâu sắc nhé!



Tel&fax: 0154-64-2542
496-4 Aza Setsuri, Tsurui-mura, Akan-gun, 

Hokkaido 085-1207 JAPAN
Web / https://heartntree.jimdo.com/

Mail / heartntree@gmail.com


