
                                

 

1 Địa điểm: Cửa hàng rượu Kawanishi-ya, 250 Yamakita,  

Ashigarakami, Kanagawa 

2 Thời gian: Ngày 02 tháng 10 năm 2022 (Chủ nhật) 

3 Tập hợp:  09:30  Cửa Đông ga JR Tsurumi 

 Hoặc 11:30  Ga Shin-Matsuda Tuyến Odakyu 

4 Phí tham dự: 1500 Yên  (thu vào ngày 02/10) 

5 Phí đi lại: Khoảng 2500 Yên (người tham gia tự chi trả)   ※Vui lòng tự chuẩn bị cơm trưa. 

6 Số người tham gia:  15 người (trên 20 tuổi) 

7 Lịch trình 

09:44 JR Tsurumi → Yokohama tuyến Sotetsusen → Ebina → Shin-Matsuda tuyến Odakyu 

11:30  Di chuyển bằng taxi từ ga Shin-Matsuda đến cửa hàng rượu Kawanishi-ya 

12:00  Tham quan xưởng rượu. Cơm trưa người tham gia tự chuẩn bị. Có uống thử sake 

15:37  Di chuyển từ cửa hàng rượu đến ga Shin-Matsuda bằng xe bus (Khoảng 15p) 
 

Lưu ý:  Vui lòng không ăn natto, sữa chua trong vòng một ngày trước khi khởi hành. (Có thể làm 

chết men rượu). 

 Không sử dụng nước hoa trong chuyến đi. Trang điểm nhẹ nếu cần thiết. (Vì ảnh hưởng đến 

mùi hương của rượu) 

  
NHẬN 

ĐĂNG KÝ 

〇 Nhận đăng ký từ 10:00 ngày 15/9  Kết thúc khi đạt đủ số lượng 

〇 Đăng ký tại Sảnh Giao lưu Quốc tế Tsurumi (điện thoại hoặc đến 

trực tiếp) 

〇 Số điện thoại: 045-511-5311. Địa chỉ: Tầng 2 Sea Crane, 1-31-2 

Tsurumi-chuo, Tsurumi-ku 

 
Cửa hàng rượu sake Kawanishi-ya nằm tại chân núi Tanzawa (tỉnh 

Kanagawa) ngày nay vẫn đang sản xuất rượu sake theo phương pháp Nhật 

Bản cổ truyền. 

Tham gia chương trình, bạn có thể quan sát cách nấu sake, nói chuyện với 

thợ nấu rượu từ đó tìm hiểu bí mật về rượu sake Nhật Bản. 

THAM QUAN XƯỞNG RƯỢU SAKE 

 

Nhóm giao lưu – Sảnh Giao lưu Quốc tế Tsurumi tổ chức 


