
Ngọn núi Tabashine nằm ở phía đông của Thị trấn Hiraizumi, thị trấn được ghi nhận là Di sản Thế giới của 
UNESCO. Dưới chân núi có một ngôi nhà nằm giữa khung cảnh yên bình của vùng thôn quê. Ngôi nhà Nhật 
Bản 150 năm tuổi này là nơi sinh hoạt của Hiraizumi Club và được tân trang đẹp mắt thành địa điểm lưu trú 
chỉ tiếp đón duy nhất một nhóm khách mỗi ngày. Chào mừng đến với Trang trại nghỉ dưỡng Hiraizumi Club!

Tại nhà trọ có cung cấp 
dịch vụ ăn uống với các 
bữa ăn được phục vụ theo 
yêu cầu của khách hàng. 
Vui lòng cho chúng tôi biết 
nhu cầu của bạn liên quan 
đến việc sử dụng các tiện 
nghi chỗ ở. Xin lưu ý rằng 
có thể sẽ thu phụ phí.



Hou s e  l a y o u t

Ngôi nhà có ba phòng ngủ kiểu Nhật và một 
phòng ngủ kiểu phương Tây. Và vào mỗi sớm mai, 
ánh mặt trời ấm áp soi chiếu vào từ hàng hiên 
rộng như báo hiệu cho một ngày mới tốt lành.

Ở đây có hai phòng tắm, phòng tắm 
bằng gỗ Hinoki (cây bách Nhật Bản) 
và phòng tắm mô-đun. Nét hấp dẫn 
của bồn tắm hinoki là ở hương thơm 
tinh tế và cảm giác nhẹ nhàng của gỗ. Mùi hương độc đáo này sẽ bắt đầu lan tỏa mỗi khi bồn tắm 
được đổ đầy nước ấm, mang đến cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời để ngâm mình thư giãn.

〒029-4101
78-1, Maebayashi, Nagashima, 
Hiraizumicho, Nishiiwaigun, Iwate

0191-26-0015
hiraizumi-club .jp

Bên cạnh đó, bạn còn được cung 
cấp áo thụng samue như tiện nghi 
khi ở trọ, là thường phục theo truyền 
thống Nhật Bản. Ban đầu, đây là 
trang phục làm việc của các nhà sư, 
mặc trong khi làm những công việc 
thường nhật. Bạn sẽ cảm thấy thoải 
mái trong những bộ quần áo samue 
bất kể là vào mùa nào trong năm.

By car
Access

Phí
100,000 yên/đêm (cộng thuế)

Giới hạn chỉ cho một nhóm khách

Số lượng khách tối đa
C h í n  n g ư ờ i

Thời gian nhận phòng:
15:00 đến 21:00

In f o rma t i on

Thời gian trả phòng:
Đến 10:00

By public transport

Reservation

booking.com  hiraizumi club 


