
O Japão segundo os intercambistas:
Guia turístico de Aichi 

Cidade de Asuke

1

A moradia do senhor feudal 

Sanshū Asuke
Aqui é possível experimentar brincadeiras 
tradicionais japonesas como o takeuma ou “perna 
de pau”(foto acima) e o otedama ou “5 marias”. 
Dentro do local é possível apreciar pratos a base de 
tōfu. Não é carne, nem peixe, mas é uma delícia!
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Batō Kannon
A estátua se localiza na entrada da cidade, com o propósito 
de garantir uma viagem segura aos viajantes. Na cabeça da 
deusa Kannon há a face de um cavalo. A rodovia Iida que 
passa por Asuke, exercia na era Edo, o papel de uma rota 
alternativa para a rodovia Nakasendō, facilitando o fluxo de 
mercadorias vindas de Nagoya e Okazaki, tendo 
prosperado, sobretudo, como um ponto de comércio de 
produtos, tais como o sal.
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Kōrankei
A paisagem vista da ponte é bela, porém, tome 
cuidado! A ponte balança muito!
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Bom apetite！

A transparência das águas da cidade
O rio passa próximo a cada casa da cidade. 
Do topo da montanha é possível ver o castelo de Asuke
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Paisagem urbana
Composta de muitas construções antigas e 
valiosas
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A primavera 
também 
é bela！

Castelo de Asuke
Ao contrário do familiar castelo de 
Nagoya, o de Asuke é uma reprodução 
do castelo que na era medieval ficava 
localizado nas montanhas. 
A arquitetura é muito bonita e procurar 
por passagens secretas também é 
muito divertido! Porém, tome cuidado 
com a cabeça! Afinal as passagens são 
escuras e estreitas.
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O templo  da família Asuke, Kōjakuji
O que acha de visitá-lo e aproveitar para tirar a sua 
sorte?

Devorando o 
Gohei Mochi ！
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愛知ガイド～足助編～

旧足助宿は豊田市中南部に位置し、名古屋から長野
県塩尻まで続く飯田街道（中山道の脇往還）沿いに物
資運搬と庶民通行の要所として栄えた商家町です。馬
の背に荷物を付けて運ぶ三州中馬稼ぎの起点となっ
た所で、岡崎方面等からの塩荷を当地で一旦ばらし
て付け直すところから「足助塩」の名も生まれました。
2011年に県内で初めて伝統的建造物群保存地区に
指定され、整備が進められています。

Atenção a 
cabeça da 
estátua！

名古屋

足助
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