
ベトナム語 

Sự kiên “Văn hóa uống trà thế giới” lần thứ 9 

Bạn có muốn tìm hiểu về văn hóa uống trà, cà phê, ăn bánh, tốt cho sức khỏe của các nước thế giới 

không? Trong sự kiện lần này, có tiết mục giới thiệu Trà đạo (“Sa đô”) và Hoa đạo (“Ka đô”) truyển  

thống Nhật Bản. Them vào đó, có tiết mục tư vấn và học tập về sinh hoạt ăn uống, dinh dưỡng. Mời 

nhiều bạn quan tâm, tham gia!   

Thời điểm: 12:00 – 16:00 ngày 18 tháng 2 năm 2018(CN) 12：00～16：00 

(Vào cửa muộn nhất là 15 giờ) 

Thời điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm thăm quan quốc tế Inuyama “Freude” （Fu-ro-i-đe） 

Nội dung chương trình:  1) Giới thiệu văn hóa uống trà ăn bánh của 7 nước (Peru, Brazin, Trung 

quốc, Slovakia, Colombia, và Philippine)  2) Trải nghiệm Trà đạo, Hoa đạo Nhật Bản  3) Góc tư 

vấn về sinh hoặc ăn uống, dinh dưỡng  

※Chương trình theo dự kiến 

※Góc Tư vấn về sinh hoặt ăn uống, dinh dưỡng có phiên dịch tiếng Bồ đào nha, Tây ban nha, Trung 

quốc, Thái, Anh).  

Vế vào cửa sự kiện bán trước ¥500 (120 vế tất cả), bao gồm: ①Trải nghiệm trà đạo (Có phục vụ 

Macha và bánh Nhật) + ②Trải nghiêm uống trà của 1 trong 7 nước, hoặc trải nghiêm 

hoa đậo   

*Người cầm vế bán trước được ưu tiên lụa chọn các tiết mục. 

Vế vào cửa bán tận nơi: ¥300 (180 vế tất cả ) , bao gồm: ①Trải nghiêm uống trà của 1 trong 7 nước, 

hoặc trải nghiêm hoa đậo, hoặc Hoa đạo 

Nơi bán vế: Tầng 1, Trung tâm thăm quan quốc tế Inuyama “Freude” （Fu-ro-i-đe）, bán từ 1/2/2018 

Liên lạc: Hội đồng giao lưu quốc tế Inuyama (ĐT: 61-1000 9:00-17:00, ngoại T7,CN, ngày lễ, T2 

lần 2,4 trong tháng) . 


