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Cơ sở hội trường・hội họp

Shiminkaikan � 21-9121 FAX 21-6973

Có hội trường Aoi (1,100 ghế), hội trường Kouzankaikan (sức chứa 300 người),

phòng diễn tập (3 phòng), phòng hội họp (6 phòng)…

【Địa điểm】Rokku-chō desaki 15 banchi 1 

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h30.

【Ngày nghỉ】Thứ 2 tuần thứ 1・3, tết (ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1).

Kouzankaku � 23-5083 FAX 25-0211

Có 7 phòng chiếu nhật từ 8 chiếu đến 15 chiếu. Có thể sử dụng cho hội trà, các buổi 

hội họp.

【Địa điểm】Rokku-chō kabutogoshi 6 banchi 21 

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h30.

【Ngày nghỉ】Thứ 2 tuần thứ 1・3, tết (ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1).

Civic Center � 72-5111 FAX 72-5110

Có hội trường hòa nhạc「Coronet」(421 ghế), phòng diễn tập (2 phòng), phòng hội 

họp, nhà hàng cafe...Có thể sử dụng cho lễ phát biểu âm nhạc, tập nhạc, họp, nghiên 

cứu .v.v..

【Địa điểm】Hane-chō Kitono 15 banchi 

【Thời gian sử dụng】9h ~ 22h (có thay đổi tuỳ theo cơ sở)

【Ngày nghỉ】tết (ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1)

Toshokan Koryu Plaza・Libra � 23-3100 FAX 23-3165

Tại cơ sở phúc hợp nghiên cứu suốt đời từ gốc thư viện, ngoài thư viện Chuo ra còn 

có cơ sở cho mượn với hội trường  có thể di chuyển ghế khách khi sử dụng lớn nhất 292

ghế, studio (6 ghế), phòng họp (6 phòng).

【Địa điểm】Kōseidōri nishi 4 chōme 71 banchi

【Thời gian mở cửa】9h ~ 21h
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【Ngày nghỉ】Thứ tư (trường hợp ngày lễ thì mở cửa), tết (ngày 29

tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1)

Hội trường Sekirei � 25-0511 FAX 25-0512

Có hội trường (500 ghế), phòng hội họp (5 phòng). Có thể sử dụng cho âm nhạc・

nhảy múa・hội họp・nghiên cứu ...

※Dự định nghỉ đến tháng 2 năm 2021 

【Địa điểm】Asahi-chō 3chōme 36 banchi 5 

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h30.

【Ngày nghỉ】 Thứ 2 tuần thứ 2・4, tết (ngày 29 tháng 12 ~ mùng 3 tháng 1).

Hội trường Tatsumigaoka � 24-3951 FAX 24-3998

Có hội trường mục đích lớn (sức chứa 1,008 người), phòng hội họp (9 phòng, phòng

chiếu 3 phòng), nhà hàng. Có thể sử dụng cho hội triển lãm, buổi thuyết trình ...

【Địa điểm】Higashi myōdaiji-chō 5 banchi 1 

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h30.

【Ngày nghỉ】tết (ngày 29 tháng 12 ~ mùng 3 tháng 1).

Phòng trà Okazakikoen「Kishoan・Jonantei」 �・FAX 26-1939

2 tòa phòng trà đạo 「Kishōan」, cơ sở hội họp theo kiểu nhật「Jōnantei」. Có thể sử 

dụng cho hội trà, các hội gặp gỡ... 

【Thời gian sử dụng】9h ~21h (Đặt hẹn trước đến 17h).

【Ngày nghỉ】Thứ 2 của tuần thứ 2・4 (trừ tháng 1), tết (ngày 28 tháng 12 ~ 3 tháng 1).

Nhà hát Okazakijo Ninomaru � 24-2204 FAX 24-2247

Nhà hát ngoài trời của thành phố hiếm hoi trên toàn quốc. Tổng có 300 ghế. Ngoài

kịch nói và nhà hát cổ điển, có thể sử dụng làm nơi phát biểu âm nhạc và múa.

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h (Đặt hẹn đến 17h).

【Ngày nghỉ】Cuối năm đầu năm (ngày 29 tháng 12 ~ 1 tháng 1).

Okazaki koen Tatsumikaku � 22-2122 FAX 22-2201

Chuẩn bị đầy đủ với không gian rộng lớn 40 chiếu, phòng chờ, nơi có nước ấm. Có 

thể sử dụng cho các cuộc hội họp.

【Thời gian sử dụng】9h ~ 21h (đặt hẹn đến 17h).

【Ngày nghỉ】Tết (ngày 29 tháng 12 ~ mùng 1 tháng 1).
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Cơ sở thể thao

Công viên Okazaki Chuosogo � 25-7887 FAX 25-5815

Có sân bóng chày・Nhà văn hóa tổng hợp・Sân chơi bóng・Sân chơi tennis・Sân thuật 

bắn cung・Sân bắn cung・Khu vực đa năng・Khu vận động・Sân sumo v.v.. Ngoài ra, có

thể thoải mái đi bộ và tảo bộ trên con đường đi bộ trong rừng sức khỏe. Về cách sử 

dụng xin hãy liên hệ.

【Địa điểm】Kōryūji-chō aza touge 1 banchi. 

【Thời gian mở cửa 】9h ~ 21h (có khác nhau tùy theo mùa・cơ sở).

【Ngày nghỉ】Thứ hai, tết (28 tháng 12 ~ 3 tháng 1).

【Lệ phí sử dụng】Có khác nhau tùy theo cơ sở・thời gian.

Nhà thể thao thành phố Okazaki � 53-1811 FAX 54-7097

Có 4 sân bóng chuyền, 3 sân bóng rổ, 2 sân bóng ném, 3 sân tenis, 12 sân cầu lông, 

30 máy bóng chày, phòng luyện tập, phòng kiếm đạo nhẹ. Về cách sử dụng xin hãy liên 

hệ.

【Địa điểm】Mutsunahonmachi 7

【Thời gian mở cửa】9h ~ 21h.

【Ngày nghỉ 】Thứ ba (Trường hợp là ngày lễ thì nghỉ bù ngày thường tiếp theo), tết

(29 tháng 12 ~ 3 tháng 1).

【Lệ phí sử dụng】Có khác nhau tùy theo cơ sở・thời gian.

Sân vận động tổng hợp Ryuhoku � 46-3261 FAX 46-3285

Có sân điền kinh, khu bắn cung, sân tenis, sân bóng chày, sân bóng đá・bóng bầu 

dục.Về cách sử dụng xin hãy liên lạc.

【Địa điểm】Shinden-chō aza kameyama 12-2 

【Thời gian mở cửa】9h ~ 21h (Có khác nhau tùy theo cơ sở).

【Ngày nghỉ】Thứ tư (trường hợp ngày lễ thì nghỉ bù ngày thường tiếp theo), tết (29 

tháng 12 ~ 3 tháng 1).

【Lệ phí sử dụng】Có khác nhau tùy theo cơ sở・thời gian.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cơ sở tự nhiên・ngoài trời
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Tên cơ sở Liên hệ

Khu cắm trại công viên daimon (Daimon 3
chōme) 

Công viên & phân khu cây xanh
(Kouenryokuchika)

� 23-6250 FAX 23-6559
Khu cắm trại công viên otani (Ueji 3
chōme) 

Khu cắm trại Kuwagai (Kuwagai-chō) 
Phòng xúc tiến du lịch 
(Kankōsuishinka) 

� 23-6216 FAX 23-6731

Công viên Okazaki Chuō Sōgō 
Khu BBQ (Kōryūji-chō) 

Nhà thi đấu TP (Sōgōtaiikukan) 

� 25-7887 FAX 25-5815

Nhà tranh thung lũng kuragari・khu cắm 

trại・khu cắm trại ngày (Ishihara-chō) 

Kuragari Camp Center

� 83-2057 FAX 83-2233

Okazakishi Hourai Kyōikurin 

Syakunage no sato・khu cắm trại ngày
(Shinshiro shi)

Bộ phận lâm nghiệp (Rinmuka) 

� 82-4123 FAX 82-4124

Shonen Shizen no ie (Subuchi-chō) 
Shonen Shizen no ie

� 47-2357 FAX 47-3536

Góc thông tin Mori no eki
(Kashiyama-chō) 

Chusankan seisakuka

� 23-6206 FAX 23-8970

Nukata Center � 82-3101

Trường học hotaru (Torikawa-chō) 
Hotaru Gakkou

� 82-3027 FAX 82-3689

Wan Park (Awabuchi-chō) Wan Park �・FAX 82-3511

Khám phá rừng tự nhiên Okazaki
Okazaki Shizentaiken no mori

� 45-5544 FAX 45-5891


