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Prefeitura de Oda Shimane 

A viagem acontece num piscar dentro da eternidade 

MT. SANBE 

ODA 

SHIMANE 

NIMA 

ODA 

OMORI 

Guia Turístico 

YUNOTSU 

Uma viagem para sentir a energia da natureza 
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Ilha Tategamijima e a Rocha Tategamiwa 立神島と立神岩 

 

O mar do Japão e o pôr-do-sol 
A ilha saliente tem o formato de um 

cone e chama-se Tetegamijima, já a 
rocha que está em pé à sua frente 
chama-se Tategamiwa. A ilha tem 40m 
de altura e a rocha 80m. As listras 
brancas que podem ser observadas na 
parede da rocha são tufos. Acima da 
rocha está o farol que protege o mar 
todo. 

A paisagem magestosa do pôr-do-
sol no mar do Japão aparece pela 
janela do carro ou do trem. 
Especialmente durante o verão, o pôr-
do-sol mergulha na água e a beleza 
momentânea muda de cor sem parar. 

 

 

Ilha do Pinheiro Kaketo 掛戸松島 

 

O pôr-do-sol que cai atrás da ilha é 
impressionante 

Diz a lenda que na era Kamakura 
entre os anos de 1185 e 1333, o 
Jirozaemon Arima queria drenar a 
água do antigo lago Hane e ele 
precisou cortar a terra que existia 
entre o lago e o mar. Para isso ele 
demorou 7 anos e a ilha ficou com o 
formato de 50m de largura e 30m de 
altura com 1 pinheiro lá em cima. 
Repare no pôr-do-sol que mancha 
toda a água do mar no fim da tarde. 

Veja o sol e as ondas agitadas do 
mar do Japão entre o espacinho da 
ilha e a parede. 

 

 

Oda e Hane 
大田・波根 

A cidade de Oda inclui a área de Nima, Yunotsu e Sanbe, não deixe de ler os 
outros arquivos para conhecer toda a história de Iwami Ginzan. 

As duas melhores estações para aproveitar os passeios são a primavera e o 
verão. Em Oda se encontra muitos locais para sentir a natura bem de pertinho 

Curta esses momentos em família!! 
 

O símbolo da cidade 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Pôr-do-sol 

maravilhoso!!! 

Quem gosta de trilha pode subir lá em cima da rocha 
onde tem um pequeno farol da cidade. Cuidado no 
caminho, segure bem as cordas para não escorregar! 
 

Vale a pena a visita 
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A árvore petrificada 珪化木 

 

A data volta para 1.5 milhões de anos atrás quando houve a grande 
erupção e a árvore foi empurrada e sorerrada. A sua volta estão os outros 

pedaços de outras árvores que 
também foram petrificadas. 

Hoje o local é registrado 
como Monumento Natural 
Nacional. 

Após uma pequena trilha, 
aparece à sua frente o Mar do 
Japão e uma escadaria muito 
charmosa para descer até 
onde está a árvore. 

 

 

 

 

 

 

A ilha Kamishima de Isotake 五十猛町の神島 

 

O local da lenda 
A pequena ilha que flutua à 200m ao leste da costa de Isotake.....  

Diz a lenda que conforme o livro de 
História Japonesa, o Deus Susanoo-
no-Mikoto e o seu filho Isotakeru 
desceram juntos do paraíso Taka-
ama-hara em Shiragi (Um Estado na 
parte sudeste da antiga península 
Coreana que antes se chamava 
Shiro e no ano de 503 foi nomeado 
oficialmente como Shiragi), depois 
passaram pela ilha Kamishima antes 
de irem para Izumo. O melhor local 
para tirar fotos é no estacionamento 
da Parada Rodoviária Wada Chinmi 
da página 9 vendo o pôr-do-sol que rouba a cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais um item que foi soterrado pela erupção vulcânica! 

Localização: 
 

Os sinais dos 
Deuses foram 
deixados nesta 
pequena ilha 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
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Santuário Mononobe, o maior da área de Iwami 石見国一宮物部神社 

 

Deus da Linguagem Artística, Réquiem 
e Boa-sorte 

Diz a lenda que a Deusa Umashimaji-no-
mikoto que teve como seu ancestral o 
Mononobe, Hozumiuji e o Unemeuji 
desceu do céu montada em um Grou. 
Como um dos primeiros Deuses dos 
monges dos santuários Japoneses, existe 
muita cartomancia, simpatias e rezas no 
santuário. O único Grou que tem o sol 
atrás dele como Brasão Sagrado se 

encontra 
aqui. 

O tipo 
de construção do santuário é a famosa Kasugazukuri onde as telhas são 
interligadas e tem uma certa curva. O prédio principal tem 16m com mais de 
1500 anos de fundação representando Iwami Ginzan.  

  

 

 

 

 

 

 

Caverna de Shizunoiwaya 靜之窟（志都乃石屋） 

 

Diz a lenda que os 2 deuses “Ōkuni-nushi” e o “Sukunahiko” elaboraram o plano para a construção da 
região dentro desta caverna. 

A caverna Shizunoiwaya foi formada pelas pedras e cinzas 
após a erupção do vulcão, mas as ondas bateram tanto no 
mesmo local que abriu um buraco enorme. Shizunoiwaya está 
localizada no bairro Shizuma-cho. 

Infelizmente a entrada foi proibida após o terremoto onde as 
suas paredes racharam e foi considerado perigoso estar lá 
dentro. 

Siga em frente passando pela entrada da caverna e faça a 
pequena trilha beirando a parede, você chegará até uma 
prainha privada com uma parede alta e 3 buracos que são 
utilizados para fotos!  
 
 

. 

 

 

 

 

Localização: 
 

O maior da área de 
Iwami com uma 

aparência espetacular 

Designada como Monumento 

Natural da Cidade de Oda！ 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Veja de pertinho 

Você só encontra aqui! 
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A rocha do Demônio 鬼岩 

 

A rocha do demônio também faz parte da 
história da erupção vulcânica! 

Essa rocha tem uma lenda de que os buracos 
na parede são as marcas dos dedos do demônio!!! 

O local foi formado após a erupção e o acúmulo 
de tufos fazendo com que os buracos ficassem 
mais visiveis após a erosão de ventos. 

O local é considerado Monumento Natural da 
Província de Shimane. 

Formada pelo penhasco e a pequena ilha 
separada com um formato cênico. No outono 
podemos admirar as Amarilis na margem do rio em 
frente a Rocha. 

 

 

 

 

 

Cachoeira Kiyotaki 清滝 

 

Repare na diferença das folhas na primavera e no outono  
Logo na entrada está o Kodaki que são 3 pequenas 

cachoeiras com 7m de altura escorrendo pela parede de rocha. 
Subindo um pouco mais ao lado direito pela trilha, encontramos 
o Kiyodaki com 20m de altura despencando água. Ali o único 
som que escutamos é da água e o silêncio da natureza.  

A cachoeira é consagrada pela princesa Ichigi como a 
cachoeira que faz chover nos tempos de seca pela região, veja 
que existem 33 estátuas durante o caminho de 100m para se 
chegar até a cachoeira. Todas elas estão de “braços abertos” 
para te receber! 

 

 

 

 

 

 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Ambiente calmo 

para sentir a 

natureza 

Suba pela escadinha, 
mas cuidado lá em 

cima! Não tem grade 
de proteção! 

Repare no detalhe 

O som da água é bem relaxante 
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Santuário Satsuka 刺鹿神社 

 

São ao total 100 pés de Sakura que se misturam com 
os portais em vermelho durante a primavera no mês de 
Abril. Essa imagem ficará para sempre na sua memória. 

Traga a lona para estender no chão e venha com a 
sua família curtir o festival do sakura comendo um 
bentô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiosques para Churrasco e espaço para Camping 久手海岸 

 

Está liberado o churrasco e o camping na praia 
Kute em Oda. O espaço com areia é bem largo e a 
água é limpinha durante o verão. Muitas famílias 
vem para se divertir e se banhar nos meses de 
Julho e Agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoológico Daikanyama 代官山動物園 

 

Inaugurado em 1957, no pequeno zoológico de Oda estão alguns animais 
te esperando para uma visitinha. 

Macaco, Coelho, Passáros, Peixes e até a Cabra! 
Um local ideal para brincar com as crianças. 
Aproveite, o parquinho foi todo reformado. 

 
Aberto das 08:00 – 17:00 
 

 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

なし 
 

Localização: 
 

Estacionamento, Banheiros e Chuveiro bem pertinho dos Quiosques 
 

Cuidados: 

✿ Leve o lixo com você 

✿ Silêncio durante a noite, há moradores locais 

✿ Utilize os benheiros de forma correta 

✿ Não entre com o carro na areia 
 

Mais info: 
 

Localização: 
 

A entrada é 

gratuíta! 
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Parada Rodoviária Road Ginzan 

 
A base turística para curtir as comidas gourmet 
local 

A Parada Rodoviária encontra-se bem na saída de 
Iwami Ginzan e do Mt.Sanbe na Estrada Nacional 9. 
Reune produtos locais especiais e muitas 
lembrancinhas de Oda. Experimente o sushi quadrado 
com o melhor arroz e outros ingredientes locais e o 
peixe anago “congro”  assado bem fofinho com um 
molho especial cheio de segredos em forma de sushi. 

Deguste comida caseira e bandeijão “teishoku” 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅ロード銀山 

PARADA RODOVIÁRIA 

CURTA A SUA VIAGEM COMENDO BEM E AINDA RODEADO PELA NATUREZA 

E os frutos do mar? já experimentou? 
Abundante em sua variedade e bem fresquinhos são os frutos do 
mar obtidos no mar do Japão. 
Saboreie o gostinho da cidade natal nas pousadas e restaurantes 
 

Oda é famosa pelo soba e o wasabi que foram criados na rica terra do  
Parque Nacional, essa qualidade e frescor só existe aqui 

Apresentação das lojas 
de lembrancinhas 

Take out de Bentô para eventos e festivais 

Leve as 
lembrancinhas 

para os familiares 
e amigos 

Mais info: 
 

Estacionamento e Banheiro 24 horas 

Localização: 
 

Prêmio 

Venha experimentar com o 
visual e o paladar os 
melhores produtos de Oda 
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Parada Rodoviária Wada Chinmi 和田珍味 

 

Experimente o Baiacu e 
outros produtos especiais de 
Oda 

Delicie-se com o Ochazuke 
(arroz com chá) de Baiacu 
aos finais de semana 
 
 
 
 
 
 

 
Veja o Mar do Japão pelo terraço ou do 

estacionamento. A Parada Rodoviária já foi 
considerada como número 1 em “Melhor 
paisagem” pelo Ministério do Transporte 
Rodoviário Torupa. 

Não deixe de sentar pertinho da janela 
para ver o pôr-do-sol 

 

 

 

 

 

 

 

Sky Hotel Oda & New Sky Hotel スカイホテル大田＆New スカイホテル 

10 minutos da estação de trem de Oda, bem no meio da cidade pertinho do bairro business e 
dos pontos turísticos. 
São apenas 20 minutos de carro até o Iwami Ginzan de Omori ou até a area de Nima. 30 minutos 
de carro até o Mt.Sanbe. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pousada Senkoubou ちいさなお宿 泉弘坊 

10 minutos de carro da estação de trem de Oda. Turismo: 15 minutos 
de carro até o Iwami Ginzan. 3 minutos de caminhada até o Santuário 
Mononobe, o maior da área de Iwami. 
Venha se hospedar e se deliciar com a comida caseira. 
 
 
 

Localização: 
 

A melhor vista do mar é aqui 
 

Mais info: 
 

HOSPEDAGEM 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Localização: 
 

ONSEN 
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Stay & Cafe Wamoto 港の宿 和本 
Bem de frente para o porto de Wae, ventinho do mar e o som das 
ondas fortes do mar do Japão. Não esqueça de experimentar os 
sanduíches do restaurante! 

 

 

 

 

 

Pousada Kaneko de frente para o Mar 海の見えるお宿 金子旅館 

Se delicie com os frutos do mar admirando o mar do Japão. 20 
minutos de carro até o Iwami Ginzan ou 30 minutos de carro até o 
Izumo Taisha e Mt.Sanbe. 
É possível olhar o mar e curtir um churrasco com frutos do mar ou 
até mesmo panelada de peixe com sabor miso. O hotel é bem 
aconchegante para famílias 

  

 

 

 

Pousada do mar Suimeikan 海の宿 水明館 

Curta o rodízio de peixe, sopas e menu combinado  
admirando o mar do Japão. O rodízio de frutos do mar fica no  
restarante do lado: Season' Dining DAN DAN. 

 

 

 

Pousada Takeda 武田旅館 

Beba uma cervejinha admirando o mar do Japão à sua frente. Durante o 
verão aproveite para fazer um churrasco e escutar o som da maré o dia 
todo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: 
 

Localização: 
 

Localização: 
 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

Yukimi-Inn 大田市ゲストハウス雪見院 

O primeiro Hostel estilo cápsula de Oda! Um ótimo local para quem 
quer fazer amizades internacionais. 
Máquina de lavar e secar, Wi-fi, Cozinha compartilhada, Chuveiros e 
secador de cabelo. 
São 2 andares com 37 capsulas e quartos estilo Japonês com tatami 
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O personagem do(a) mascote Lato-chan nasceu como símbolo 

das operações no aniversário do 5º ano do registro como 

Patrimônio Mundial da “Mina de Prata de Iwami Ginzan e sua 

Paisagem Cultural” e mesmo após a comemoração do 5º ano, 

continuou sendo utilizado(a) como o(a) mascote oficial. 

(Design e nome escolhidos após receber ideias de todo o país) 

螺灯 Ratou e o minério da mina de prata são os temas para o 

nome Lato-chan. 

Ratou é o nome que se dá à concha do Molusculo Turbante que 

era utilizada dentro dos túneis como luz inserindo um tipo de óleo 

e pavio, por isso o “fogo” na cabeça do(a) mascote significa um 

desejo de iluminar as pessoas da região e o futuro de cada uma 

delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Pesca do dia 
 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de pesca é conhecida 
como “pesca do dia”, os 
pescadores saem cedo do porto, 
vão até a costa retornando no fim 
do dia. Desta forma conseguem 
oferecer peixes de alto frescor e 
qualidade mantendo o estilo de 
pesca incomum no país todo. Os 
peixes pescados na sua maioria 
são: Linguado, Dourado, Lula, 
Enguia e Brema. Procure por um 
dos muitos restaurantes 
espalhados por Oda para se 
deliciar com essas iguarias. 

SAIBA MAIS SOBRE ODA 

Personalidade: 

É tímido(a), mas depois que acende o 

foguinho da cabeça fica bem divertido(a) 

Função: 

Indicar as atrações de Oda 

e fazer com que todos 

fiquem alegres garantindo 

o futuro de Oda 

Idade: 

Não definida, mas é criança 

Gênero:  

Não definido 

Gostos: 

Adora todos os produtos especiais e a cultura de Oda. 

Ama brincar e se divertir nos locais turísticos 

Marca registrada de Oda 

Em Oda os produtos que representam o comércio são 
avaliados pela comissão de inspeção para certificar 
como marca registrada. Veja onde comprar pelo site 
da Prefeitura (www.city.ohda.lg.jp). 

Se delicie com os 

frutos do mar 

fresquinhos de Oda e 

leve de presente o 

saquê! 

Mais info: 
 

Mais info: 
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Precisando de Táxi?  タクシー 

 
 

Todos os veículos são equipados com GPS e o atendimento é 
realizado em vários idiomas utilizando o aplicativo de tradução 
simultâneo. 

A empresa possui veículos de grande porte para até 9 pessoas 

◎Descontos especiais para pessoas com necessidades especiais 

ou para os idosos que retornaram a sua CNH 

◎Pronto atendimento para as mamães com bebês 

 

 

 

 

 

 

 

Estação de Trem 大田市駅 

Construída em 1915, a simples e 
pequena estação de trem de Oda. A 
plataforma 1 te leva para Hamada / 
Masuda e a plataforma 2 e 3 para 
Izumo / Matsue / Tottori. A pequena 
lojinha de conveniência disponibiliza 
alguns produtos especiais de Oda 
incluindo os chaveiros do mascote 
Lato-chan, não deixe de conhecer. 

No escritório acoplado está a 
Associação Turística de Oda cheia de 
panfletos e informações sobre a 
cidade. A mais nova tela touchscreen 
está em 6 idiomas: Japonês, Inglês, 

Chinês tradicional / simplificado, Coreano e Português. Todas as informações sobre o Mt.Sanbe estão ali 
para serem exploradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: 
 

Localização: 
 

Mais info: 
 

Mais info: 
 

APP 
Android 

 

Baixe gratis o aplicativo! 

Contato: 0854-82-0418 

APP 
Apple 

 

Amei!!! 
Informações sobre as rotas e a 

natureza escondida do Mt.Sanbe 

Associação Turística da Prefeitura de Oda 大田市観光協会 
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ABRIL 

Festival de cerâmica da primavera 
Abertura do Mt.Sanbe (Ritual Xintoísta) 

 

 

 

MAIO 

Festival da azaléia 

Iwami Grandondo - Corrida de bicicleta 

 

 

 

JUNHO 

Maratona de Revezamento 

 

 

 

JULHO 

Festival de verão 
Noite de luzes de vela 

 

 

 

AGOSTO 

Festival de verão com fogos Tenryo-san  
Festival de verão de Oda Tenryo-san 
Festival dos sinos de vento 

Festival do Onsen 
Corrida Cross Country do Mt.Sanbe 
Festival de verão de Omori Tenryo-san 

 

 

 

SETEMBRO 

Festival de vendas do Outono 
Esculturas da palha de arroz  

 

 

 

OUTUBRO 

Festival de Outono da cerâmica 
Caminhada pelo Mt.Sanbe 
Festival do Mt.Sanbe 

Eventos e Atividades principais da Cidade 
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NOVEMBRO 

Festival cultural de Oda 
Cerimônia religiosa do Santuário Mononobe (Missa para o descanso das almas) 

 

 

 

DEZEMBRO 

Virada de Ano - Virada manual da maior ampulheta do mundo 

 

 

 

JANEIRO 

Kagura da chegada da Primavera 
Barraca Guro de Isotake 

 

 

 

FEVEREIRO 

Festival da véspera da Primavera no Santuário Mononobe 
Noite de luzes no Mt.Sanbe 
Campeonato de Kagura 

 

 

 

 

MARÇO 

Festival das cerejeiras de Iwami Ginzan 
Ritual de queima no Parque Nacional Nishinohara do Mt.Sanbe 
Festival de vendas da Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programação completa está no site da Prefeitura 

Saiba mais 


