
● Represa de Maruyama

● Templo Xintoísta Kochi

● Desfiladeiro Horaikyo

● Parque Florestal de Kobutoyama

● Templo Jokyoji ● Balneário Takedao

● Templo Kannoji

PPONTOS TURÍTICOS DAS PAISAGENS COLORIDAS DE NISHINOMIYA

Yamaguchi, Funasaka,
Horaikyo

Namaze, Najio, Takedao

Nigawa, 
Kabutoyama

Localiza-se em Yamaguchi-cho, Funasaka, é a grande 
escultura formada naturalmente pela natureza, durante 
centenas de milhares de anos. Composta por rochas de 
diversas formas, que são chamadas de “grande espada”,  
“pequena espada” e “rocha biombo”, e ao nascer do sol, o 
contraste com sombra é esplendido. Este local faz parte do 
canal da ilha do oceano do Parque Nacional Setonaikai.

É um lago artificial, localizado na região norte , cujas águas 
foram represadas do rio Funasawa que percorre entre as 
montanhas Maruyama e Hatayama. É uma represa com 
capacidade de 2.4 milhões de metros cúbicos de água. Em 
volta da represa há vários bancos e árvores de sakura, cujas 
flores floream na primavera e espelham-se n’águas da 
represa, assim como o colorido das folhagens de outono.

Kukunochinakami é a conhecida como o Deus das árvores . 
Também há grandes árvores de Faia aromática e Carvalho 
desidnadas como Monumento Natural Municipal. E, 
Mikoshiden (onde guarda o  santuár io  portát i l )  é  o  
Patrimônio Cultural Municipal, cujo prédio foi construído 
com característica da arquitetura budista, conhecido por seu 
rastro de união do Xintoísmo e Budismo.

É um parque florestal de aproximadamente 83 hactares, 
extendendo-se até ao pé da montanha Kabutoyama. Foi 
inaugurado em 1970, em comemoração ao centésimo 
aniversário da fundação da província de Hyogo. É um dos 
melhores lugares para passear, onde vivem muitos pássaros 
silvestres e ar puro. 

É  u m  t e m p l o  a n t i g o  s i t u a d o  a o  p é  d a  m o n t a n h a  
Kabutoyama. Dalí, a vista da cidade é belíssima e o curso de 
caminhada, também, é conhecida A imagem sentada de 
Nyoirin Kannon é uma das três existentes no Japão, 
designada como um importante Patrimônio Cultural 
Nacional. Todo ano, no dia 18 de maio é aberta ao público.

Está situado em Shiose-cho, Namaze. É um templo muito 
importante, pois foi fundado  no período de Kamakura. 
Neste local há vários tesouros preciosos incluindo a imagem 
de “AMIDA NYORAIZO” (Buda Amida) ,  imagem 
Ryowaki, sinos do templo e documentos. Conta-se que a 
ponte  Namase ,  loca l i zada  na  par te  super ior  do  r io  
Mukogawa, foi construída sob as instruções do fundador do 
templo.

É um local tranquilo, às margens do rio Mukogawa, cujas 
águas são límpidas. Localizado um pouco acima da estação 
de Takedao da linha JR Fukuchiyama. É sabido que este 
local foi descoberto por Naozo Takedao, há trezentos anos 
atrás, na Era Edo. Balneário Takedao situa-se no interior de 
Nishinomiya, cuja natureza apresenta características 
belíssimas de cada estação do ano, é um local apropriado 
para visitar e descansar. 



● Parque Shukugawa

● Templo Xintoísta Koshikiiwa ● Praia Koroen Hama● O Forte Nishinomiya ● Ponte Nishinomiya Ohashi e Clube Iate

● Museu de Arte em Memória a Otani em Nishinomiya ● Museu do Sake

Shukugawa, 
Kurakuen

Nishinomiya, Imazu

Situa-se às margens de um rio com extensão de 2,7 km, 
contornada por árvores de “matsu” e “sakura”, cujo local é 
conhecido como o oásis verde. É um dos locais mais famosos 
entre a área de Osaka e Kobe, pela beleza das flores do 
sakura na primavera e do colorido das folhagens de outono. 
A beleza da vista da montanha Kabutoyama aparece e 
desapare entre as inúmeras árvores ali existentes. Em 1990, 
foi escolhida como uma das cem melhores áreas de flores de 
sakura do país. 

Museu popular da região que recebe visitas longínquas. O 
sucesso é devido as atividades artísticas raras do museu. Em 
1972, foi inaugurado em razão a doação do terreno, prédio e 
suas coleções por Takejiro Otani. É estabelecido com um 
belo jardim, ambiente tranquilo, e é considerado entre por 
todos como um santuário tranqüilizante.

Inaugurado em 1998, com apresentação do processo 
tradicional da produção do sake apreciado na era Meiji. 
Acrescentou-se, ao museu, exibição da coleção de artes sobre 
o tema de flores de sakura em memória do Sr. Shintaro 
Sasabe. Também, estão expostos panela de ferro e outros 
objetos de relíquia.

Está localizado na colina de Kurakuen, onde é consagrado o 
Deus Ebisu, o mesmo que há no templo de Nishinomiya. 
No recinto do templo, na colônia de plantas, há flores de 
Himeyuzuriha, que é o Tesouro Natural Municipal e Okage 
Odorizu Ema(pintura que descreve uma procissão de dança) 
é o Patrimônio Cultural Municipal. A rocha Koshikiiwa tem 
10 metros de altura é famosa como protetora das mulheres.

É um forte construído de pedra, em forma de cilíndro, 
localizado  na praia de Koroen. Construído em 1866 na era 
Edo, por sugestão de Katsu Kaishu a fim de receber os 
navios negros (kuroi fune) provindos da Europa e América. 
E, foi restaurado na Era Meiji, porém não chegou a ser 
utilizado. Hoje é designado como lugar histórico nacional.

É um dos famosos clube de Iate de Kansai, de onde partiu o 
Sr. Kenichi Horie a viagem ao Oceano Pacífico em 1962. A 
extensão da ponte Nishinomiya é de 590metros, que une a 
cidade urbana a Nishinomiya-hama. Foi construída em 
1995, em Nishinomiya-hama 4 chome, próximo ao iate 
Shin Nishonomiya, atualmente sendo o mais novo local 
turístico.

É uma das praias mais valiosas que existe entre a região de 
Osaka e Kobe.  Nos feriados e fins de semana é frequentada 
por muitos visitantes, para nadar, correr, lazer, etc. Na maré 
baixa, os pássaros silvestres descansam as suas asas, moluscos, 
siris, peixes são os habitat naturais desta praia.



● Pista de Ciclismo de Mukogawa● Templo Xintoísta de Nishinomiya

● Templo Xintoísta Hirota ● Jardim Koto Bairin (pomar de ameixa azeda)● Templo Mondoyakujin (Tokoji)

● Flor de Cerejeira em Manchidani

Shukugawa, 
Kurakuen

Nishinomiya, Imazu

Nishinomiya Kitaguchi, 
Mondo, Uegahara

É um dos templos com procedência histórica antiga, cujo 
estilo de construção formoso atrae a atenção de todos. A 
azaléia “kobanomitsuba tsutsuji” cresce pelo jardim do 
templo, e a sua beleza florece na primavera. Esta planta foi 
reconhecida como Tesouro Natural Munipal.

É um dos três Deuses da Desgraça. Em 18 e 19 de janeiro, 
muitas pessoas visitam o templo para subir o degrau ( 42 
para os homens e 33 para as mulheres) para suplicar a Deus 
a proteção contra o mal. Aqui está consagrado o Buda que é 
o médico espiritual.

Situado no pátio do Centro Comunitário Koto. Este pomar 
de ameixa azeda é um dos únicos existentes nesta zona de 
Osaka e Kobe. São aproximadamente 200 plantas de ameixa 
azeda de 39 espécies diferentes. A cada ano, nos meados de 
fevereiro a março é realizada uma atividade chamada 
“abertura da flor de ameixa azeda”, na qual comparecem 
muitas pessoas.

É o templo principal dos Deuses de prosperidade nos 
negócios e fortuna “Ebessan”. Durante o festival de Toka- 
ebissu que se realiza todos os anos, entre 9 a 11 de janeiro, 
onde comparecem mais de um milhão de pessoas. Este 
templo tem vários Patrimônios Municipais e Nacionais, 
entre eles o muro, entrada principal, ect.

Na primavera, aproximadamente 600 plantas de cereja 
florecem nos arredores do cemitério Manchidani. O local de 
puruficação da água Koshimizu é conhecido pelas variedades 
das plantas de cerejas que podem ser comparadas às Casa da 
Moeda de Osaka. Este local é aberto ao público na época da 
floração.

É uma pista de ciclismo com extensão de 7,1km, entre 
Ichiriyama-cho e Higashi Naruo-cho, cujo percurso 
extendem-se plantas de matsu, que seguem as margens do 
rio Mukogawa. Nos feriados,  a pista se converte em 
caminhada livre com participação de familiares. Também há 
pista de corrida.



● Estádio de Beisebol de Koshien●

Nishinomiya, Imazu

Koshien, Naruo

Farol Imazu

Construído em 1810, final da era Edo. Sua estrutura é de 
madeira e tem forma de um farol. É conhecido como 
símbolo do porto de Imazu. É o farol mais antigo que existe 
no Japão e atualmente continua desempenhando o seu 
papel. É Patrimônio Cultural Municipal.

Foi construído em 1924, cujo campo pertence a equipe 
beisebol Hanshin Tigers, onde é realizado torneio de 
beisebol  aos estudantes do nível  colegial .  Como foi  
construído no ano Koshi (ano do rato correspondente ao 
calendário chinês), o Kinoene colocou o nome de Koshien. 
Todo ano, no mês de outubro, realizam-se jogos esportivos 
reunindo todas as escolas primárias e secundárias municipais 
de Nishinomiya. Por isso, este estádio Koshien é um lugar 
muito familiar a todas as crianças de Nishinomiya.


