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Tanigumi-san, Templo Kegon-ji

Japan Heritage

A jornada preparativa para o
final da vida, que continua a
ser feita desde há 1300 anos.
~Peregrinação Saigoku Sanjusansho Kannon Junrei.~

Local sagrado Saigoku Dai Sanjusanban Mangan Reijo.

①Tanigumi-san, Templo Kegon-ji

②Ryoukai-san, Templo Yokokura-ji

Construído no início do per
íodo Heian, no ano de 798.
É um templo famoso e que
rido como último local sagr
ado da mais antiga peregri
nação do Japão, e como
“local sagrado da oração at
endida” onde os desejos se
tornam realidade. A beleza
das flores de cerejeira e da
coloração das folhas no ou
tono, na via de acesso, tam
bém é excepcional.

Conhecido como templo
onde há uma múmia, é patri
mônio cultural nacional, com
inúmeros patrimônios cultur
ais da província como as vin
te e duas estátuas de deida
des budistas e três construç
ões, recebendo a visita de
muitas pessoas na coloraç
ão das folhas de outono.
[Horário de oração e visitação]
Das 10:00 às 16:00.

[Horário de entrega do mantra
(carimbo de certificação)]
Das 8:00 às 16:30.

Tanigumi-san, Templo Kegon-ji

③A ponte pênsil do amor.

④Barragem Tokuyama

Ponte pênsil coberta de tre
padeira na rota que une as
regiões leste e oeste de
Ibi-gawa. Chamado de “A
ponte pênsil do amor”, é at
ualmente um local único
onde se faz pedidos de laç
os amorosos.

É uma barragem multiúso,
que tem a maior capacidade
de retenção de volume de
água do Japão. É uma barrag
em construída pelo método de
enrocamento com rochas emp
ilhadas. No outono é possível
desfrutar a grande natureza
que rodeia o lago Tokuyama
com a coloração da folhagem.

*É possível visitar e atravessar o
ano todo.

[Horário do parque mirante da barragem]
Das 9:00 às 17:00.
(Indiferente para dias da semana ou feriados.)

rodoviária
⑤Parada
Hoshi No Furusato: Fujihashi Termas Ibigawa Onsen Fujihashi No Yu

⑥Sazare-ishi

É uma terma que propicia
paz de espírito e possibilita
passar o tempo com cal
ma, rodeado pela grande
natureza circunvizinha à pa
rada rodoviária Hoshi No
Furusato. Há na entrada
uma terma para os pés
com fácil acesso, sendo pe
rfeito para uma visita no
meio da viagem.

Tombado como patrimônio
natural da província de
Gifu, dizem ser a origem
do hino nacional “Kimi Ga
Yo”. Esta pedra é uma dádi
va do céu e é natural, cant
ada no hino como um símb
olo do Japão.

[Fechado]
Todas as quintas feiras.
[Horário de atendimento]
Das 10:00 às 21:00

(interditado no inverno).

[Horário de abertura do parque]
De abril a dezembro

(janeiro e fevereiro, das 10:00 às 20:00)

A suprema jornada preparativa para o final da vida não se resume ape
nas a organizar sua vida rumo à morte.
A suprema preparação para o final da vida, ao longo da existência,
para os japoneses, é pensar em como levar uma vida emocionalmente
plena, ao longo de sua existência. Assim, a forma de alcançar isso, é a
peregrinação Saigoku Sanjusansho Kannon Junrei.
Os japonese recebem comentários como “LEGAL!”, pelos estrangeir
os. Isto se deve à bondade, consideração e diligência dos japoneses,
que são na verdade valores ensinados por “Kannon-san”, familiar aos
japoneses. Uma viagem em peregrinação ao Kannon que se torne o
motivo de viver com riqueza emocional, essencial aos japoneses, é a
peregrinação Saigoku Sanjusansho Kannon Junrei.

⑦Pesca Yana Ryo do rio Ibi-gawa
Quanto ao “Patrimônio do Japão”
O “Patrimônio do Japão” é o reconhecimento
feito pela Agência de Assuntos Culturais, conc
edido à cultura, tradições e histórias de nosso
país, às maravilhas e excepcionalidades region
ais, com o título de “Patrimônio do Japão”.
A tendo a administração regional ao centro da
manutenção e utilização do conjunto de patrim
ônios materiais e imateriais, cujos atrativos são
indispensáveis ao contar sua história, através
da divulgação, não apenas dentro do país, mas
também internacionalmente, tem como alvo a
revitalização da região.

Personagem mascote
do Tanigumimonmae.
Uma menina que faz a peregrinação
Saigoku Sanjusansho Kannon Junrei.
Caminha por longo tempo através do
passado, presente e futuro, receben
do com sorriso e calorosamente tod
os que vão ao Tanigumi. Ela ora para
que o pedido de todos se ralizem.

Em Ibigawa se preserva a
pesca tradicional ao Ayu
com feixes chamados
“yana”, podendo-se, apen
as no verão, apreciar prat
os feitos com o Ayu, sentin
do a proximidade com o
rio.
[Período de pesca com yana]
De julho a primeira quinzena de
setembro.

⑧Lago Yashaga-ike
Situado em uma altura de
1100 metros de altitude, diz
em que desde a antiguida
de o lago Yashaga-ike nun
ca secou. A 1 hora e meia
do início da subida da mon
tanha, é uma distância bra
nda até mesmo para os pri
ncipiantes. É um local esco
ndido apreciado entre os
fãs do montanhismo.
[Período permitido ao montanhismo]
Da segunda quinzena de junho
até o acúmulo da neve.

