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Lịch sử 
Tàn tích của gia tộc Katsunuma 

Thị trấn Katsunuma thuộc thành phố Koshu, tỉnh Yamanashi được biết đến là thị trấn 

của rượu vang và nho, bên cạnh đó, tại đây vẫn còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử. 

Một trong số đó là tàn tích của gia tộc Katsunuma. Người ta tin rằng Takeda 

Nobutomo, em trai của Takeda Nobutora, đã chỉ huy gia tộc Katsunuma sử dụng tàn 

tích này làm căn cứ vào khoảng thế kỷ 15-16. Hiện nay, khuôn viên này đã được công 

nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. 
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Lễ hội/Sự kiện 
Lễ hội pháo hoa Shinmei 2022 

Một sự kiện không thể bỏ lỡ vào mỗi mùa hè của Nhật Bản chính là lễ hội pháo hoa. 

Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lễ hội pháo hoa tại Nhật Bản. Lễ hội pháo hoa 

Shinmei là lễ hội pháo hoa được biết đến với quy mô lớn nhất tại tỉnh Yamanashi.  

Với sự ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19, mặc dù Lễ hội pháo hoa Shinmei đã có 

sự thu hẹp về quy mô so với các năm trước nhưng với các biện pháp ứng phó lây 

nhiễm, ngày 7 tháng 8 năm 2022, Lễ hội pháo hoa Shinmei đã được tổ chức tại 

Ichikawa Misato. Giống với những màn pháo hoa của những năm trước khi có đại 

dịch Covid, năm nay cũng có khoảng 20000 quả pháo hoa được bắn lên bầu trời. 

Trong đó, tôi không thể nào quên được những cảm xúc khi được tận mắt chiêm 

ngưỡng 2 quả pháo hoa tuyệt đẹp với đường kính 500m hình hoa cúc. Mặt khác, 

khoảnh khắc được hoà mình vào bầu không khí nhộn nhịp với những chàng trai, cô 

gái mặc yukata tham dự lễ hội khiến tôi cảm thấy mình như đang sống trong những 

thước phim Nhật Bản vào những ngày lễ hội pháo hoa diễn ra vậy. Hơn nữa, điểm đặc 

biệt của Lễ hội pháo hoa Shinmei chính là mỗi phát bắn pháo hoa đều có một câu 

chuyện ẩn chứa trong đó. Chủ đề của những câu chuyện này rất đa dạng như lời cảm 

ơn, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương dành cho những người thân yêu của mình 

v.v… Để hoà hợp với từng câu chuyện này, hình dáng của những quả pháo hoa cũng 

thay đổi theo. Chẳng hạn như với chủ đề về tình yêu, những quả pháo hoa được bắn 

lên bầu trời sẽ có hình trái tim.  

Nếu có cơ hội đến với tỉnh Yamanashi vào mùa hè, các bạn không chỉ được chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của núi Phú Sĩ mà còn có thể ngắm nhìn những màn pháo hoa đầy sắc 

màu không thể nào quên của Lễ hội pháo hoa Shinmei nữa đó! 
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Quà lưu niệm 
Giấy ghi chú hình núi Phú Sĩ 
Núi Phú Sĩ – một trong những biểu tượng của tỉnh Yamanashi, chính vì vậy, tại 

Yamanashi, không ít những món quà lưu niệm hình núi Phú Sĩ có mặt ở hầu khắp các 

gian hàng lưu niệm. Trong số đó, món quà lưu niệm mà để lại trong tôi nhiều ấn tượng 

nhất là giấy ghi chú hình núi Phú Sĩ.  
Thoạt nhìn qua, đây cũng chỉ là tờ giấy ghi chú bình thường hình vuông như các tờ 

giấy ghi chú khác nhưng sau khi bạn viết những ghi chú, lời chúc v.v… và gấp đôi tờ 

giấy lại thì sẽ thành hình núi Phú Sĩ. Thật thú vị đúng không nào? Do đó, tôi nghĩ đây 

là một lựa chọn tốt để mua làm quà lưu niệm khi đến với tỉnh Yamanashi. 
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Thực phẩm 
Nho Fuji no Kagayaki 

Trong những năm gần đây, nho mẫu đơn của tỉnh Yamanashi dần trở nên được ưa 

chuộng. Tuy nhiên, tại Yamanashi, không chỉ có mỗi một loại nho mẫu đơn nổi tiếng 

kia. Năm nay là năm đầu tiên mà tôi được “đi qua” mùa nho tại Yamanashi. Không 

chỉ có nho mẫu đơn mới thơm, mới ngon, mới ngọt mà tôi còn ấn tượng với nho mang 

tên “Fuji no Kagayaki”. Loại nho “tuyệt phẩm” này còn được gọi là nho mẫu đơn đen. 

Mùa thu hoạch nho “Fuji no Kagayaki” từ tháng 7 đến đầu tháng 10. Vị ngọt đậm hơn 

nho mẫu đơn, độ lớn của quả có thể so với nho Kyoho và có thể ăn được vỏ nhưng vì 

số lượng người trồng còn ít nên giá thành của loại nho này vẫn còn khá cao. Nếu bạn 

có cơ hội ăn thử “Fuji no Kagayaki, tôi tin rằng bạn sẽ không thể nào quên được 

hương vị đặc trưng của loại nho này! 

 

 

                


