Cách đi・Bãi xe của địa điểm tiêm phòng vacxin viruts corona
Nhằm tránh việc Tập chung ・Tiếp xúc mật độ cao, hãy đến đúng theo thời gian đã đặt hẹn.
１ Okazakifukushi kaikan daihoru.
Địa chỉ : Okazakishi asahicho 3-2
Người đến bằng tàu điện・xe buýt
Đi bộ 10 phút về hướng bắc từ ga mei higashiokazaki.

Ở đây

Lên xe buýt đi 「Nakaokazaki eki」 từ ga mei higashiokazaki.
Xuống tại bến 「okazakishiyakusho」, đi bộ sang tòa hướng đông khoảng 2p.
Người đến bằng ôtô

Hãy sử dụng bãi đậu xe ở hướng đông・Trước mặt・Hướng tây https://goo.gl/maps/uFLH9PiGoby4uNx76
Giờ mở cửa bãi đậu xe
Bãi hướng đông
Thứ 7

Bãi trước mặt

Bãi hướng tây

08:30〜21:00

08:30〜19:00

14:00〜19:00

Chủ nhật 08:00〜21:00

08:00〜17:00

08:00〜17:00

２ Aichiken nishimikawa sogo chosya daikaigishitsu.
Địa chỉ : Okazakishi myodaijihonmachi 1-4

Ở đây.

Người đến bằng tàu điện・xe buýt
Từ ga okazakihygashiokazaki đi bộ theo hướng bắc 5 phút.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi đậu xe （Không có thang máy） https://goo.gl/maps/kfTToEm4vLXcANWg6
Giờ mở cửa bãi xe
Thứ bảy

14:00〜19:00

Chủ nhật 08:00〜17:00

３ Okazakishi sogo gakusyu senta tamokuteki hall.
Địa chỉ : okazakishi ueji 3 chome 12-1
Người đến bằng tàu điện・xe buýt

Ở đây

Lên xe buýt đi bến 「Miai eki」, 「JR Okazaki eki」 từ ga hygashi okazaki.
Lên xe buýt meiteitsu đi bến 「Meitetsu Higashi Okazaki eki」, 「Shimin byoin」 từ ga JR okazaki eki.
Xuống xe tại bến 「Sougo gakusyu senta kita」, đi bộ hướng nam 5 phút.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi đậu xe.

https://goo.gl/maps/8gTbUvMniFyt8C1C6

Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

４ Okazaki chuo sogokouen dai 1・dai 2 rensei doujou.
Địa chỉ : Okazakishi kouryujicho jitouge 1

Ở đây
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt
Lên xe đi bến 「Chuosogo koen」 từ ga Meitetsu Higashiokazaki
Xuống ở bến 「Chuosogo koen」.
Người tới bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi để xe.

https://goo.gl/maps/c6QaXFUW42uBh3o47

Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

５ Okazakishi Tatsumigaokakaikan Hall
Địa điểm: Okazakishi higashimyodaijicho 5-1
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt
Đi bộ 15 phút hướng đông từ ga higashiokazaki
Lên xe buýt đi bến 「JR okazaki eki」từ ga higashiokazaki
Xuống ở bến 「Tatsumigaoka kaikan mae」.
Lên xe buýt đi bến JR 「Hinacho」 từ ga okazaki.

Ở đây

Xuống ở bến 「Tatsumigaoka kaikan mae」.

https://goo.gl/maps/fV1oiGFZw8PPvDj66

Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi để xe.
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

08:30〜21:00

Thứ bảy

08:30〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

※Có thay đổi

６ Nhà thể thao, khu chế suất ở okazaki của
Công ty xe hơi Mitsubishi
Địa điểm: Okazakishi Hashimecho Nakashinkiri 1

Ở đây

Người đến bằng xe buýt・Tàu điện
Đi bộ 20 phút theo hướng nam từ ga Aikan kitanomasuzuka
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi xe của nhà thể thao.

https://goo.gl/maps/Wbp5vPjYXsHWCFfx6
Giờ mở cửa bãi xe
Thứ bảy

14:00〜19:00

Chủ nhật 08:00〜17:00

７ Hall của Thư viện Okazaki ・Libra
Địa điểm: Okazakishi kousei dourinishi 4-71

ここ
Người đến bằng xe buýt・Tàu điện
Đi bộ 20 phút theo hướng tây bắc từ ga Higashiokazaki.
Lên xe buýt đi hướng 「Shiminbyoin」 từ ga Higashiokazaki
Xuống bến 「Toshokan kouryu puraza」.
Đi bộ 15 phút theo hướng đông bắc từ ga Aikan nakaokazaki.

https://goo.gl/maps/SbGjQJts8CgtvwFy5

Lên xe buýt meitetsu đi hướng 「Meitetsu Higashiokazaki eki」 từ ga Aikan nakaokazaki
Xuống bến 「Toshokan kouryu puraza」

Người đến bằng ôtô
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

８ Hall A・B của Okazakishi hokubuchiiki kouryusenta・Nagomin
Địa điểm : Okazakishi nishikuramaecho kihira 45-1
Người đến bằng xe buýt・Tàu điện

Ở đây
Lên xe buýt mei đi hướng 「Okutonojinya」 từ ga Higashiokazkai
xuống bến 「Higashikuramae」, đi bộ hướng bắc 3 phút.
Xuống bến 「Iwazu」, đi bộ theo hướng nam 3 phút.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi đỗ xe.
https://goo.gl/maps/oyUbM7F5hZ5V1wJ37
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

９ Hall của okazakishi seibuchiiki kouryu senta・Yahagikan
Địa điểm : Okazakishi Yahagicho sonjo 45-1

Ở đây
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt
Đi bộ theo hướng bắc 2 phút từ ga Meitetsu Yahagibashi.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi để xe.
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

https://goo.gl/maps/Wavup8tpgKj76BU
K9
10 Phòng hoạt động thứ 6 của okazakishi toubuchiiki kouryu senta・Murasakikan
Địa điểm: Okazakishi fujikawacho tanaka 19
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt
Ngay ga meitetsu Fujikawa

Ở đây

Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi xe.
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

https://goo.gl/maps/FpYv3iDbCYPz3REd6

11 Eonhall của Ionmoru Okazaki
Địa điểm : Okazakishi Tosakicho Sotoyama 38-5, tầng 3.
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt
Lên xe buýt mei đi hướng 「Ionmoru okazaki」, 「JR okazaki eki」,
「Fukuokacho」, 「Nambuchiiki kouryu senta」 từ ga Meitetsu
Higashiokazaki.

Xuống bến 「Ionmoru okazaki」

Lên xe buýt đi hướng 「Ionmoru okazaki」, 「Daijuji」, 「Takitanchi」,
「Daimon eki」, 「Mikawa kamigo eki」, 「Toumei iwazu」, 「Okutono jinya」,
「Meitetsu hygashi okazaki eki」 từ JR okazaki eki. Xuống bến 「Ionmoru okazaki」.

Ở đây

Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi xe của siêu thị.
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

08:00〜23:00

https://goo.gl/maps/rh6JrD7KknPqT5AE6
12 Phòng hội họp A・B của Okazakishi Nukata senta ・Komorebikan
Địa điểm : Okazakishi kashiyamacho yamanokami 21-1
Người đến bằng tàu điện・Xe buýt

Ở đây

Toyotomi・Natsuyama kusen （Xe buýt Hotaru）,
xuống bến 「Nukata senta」.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi để xe.
Giờ mở cửa bãi xe
Ngày thường

09:00〜21:00

Thứ bảy

09:00〜21:00

Chủ nhật

08:00〜21:00

https://goo.gl/maps/8upGMB5F46Mp47hZ6

１３

Aichiken noukyo taiikukan.

Địa chỉ : Okazakishi miaichou azaminamatsu 1-52
Người đến bằng tàu điện, xe buýt
Từ ga Meitetsu Miai đi bộ theo hướng tây 20 phút.
Người đến bằng ôtô
Hãy sử dụng bãi đỗ xe khi đến.
Thời gian mở cửa bãi xe
Ngày thường

14:00 ~ 19:00

Thứ bảy

14:00 ~ 19:00

Chủ nhật

8:00 ~ 17:00

Ơ đâ y

https://goo.gl/maps/fih55bAcdnttXWdq6

