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<< 大阪のレトロな雰囲気をお探しの皆さんに！ >> 

新型コロナウィルスにより私たちの暮らしは大きく変わりました。いつもとは違う過

ごし方が求められる今年の夏には、「何をしたらいいか、どこに行ったらいいか」と

考える方がいらっしゃると思います。のんびりと過ごす休日の過ごし方をご紹介しま

す。人が密集する場所を避けたい人、大阪市内でリラックスしたい人、ぜひ参考にし

てみてくださいね！ 

中崎町は梅田から一駅で歩いていくことも出来るという都会のすぐ隣に位置する、レ

トロな古い町並みが素敵な地域です。この中崎町周辺は古民家カフェや雑貨店・美容

室がたくさんあります。近年、中崎町は古さと新しさが共存する珍しいスポットとし

て注目を浴びています。梅田の再開発の影響を受けて、若者達が古い家屋を改装して、

雑貨屋やカフェを始めていました。細い路地もあちこちあって、そんなところにも、

おしゃれな古民家カフェなどを発見できるかもしれませんので散策するにもおすすめ

です。  

店内の雰囲気はとても素敵なので、ちょっと贅沢な時間を楽しみたいお休みの日に、

カフェ巡りで気分転換しましょう。マスク着用するのを忘れないでくださいね。 
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<<    PHONG CÁCH HOÀI CỔ TẠI THÀNH PHỐ OSAKA HIỆN ĐẠI >>  

 Do dịch virus Corona mà cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Chắc hẳn có rất nhiều 

bạn đang suy nghĩ xem chúng ta phải làm gì, phải đi đâu trong mùa hè năm nay phải không 

nào? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để tận hưởng ngày nghỉ ngay trong thành phố Osaka 

mà không cần phải đi xa. Lại vừa tránh được sự lây nhiễm dịch bệnh ở những nơi đông đúc. 

Cùng mình khám phá nào!   

Cách Umeda 1 ga xe điện, Nakazakicho là một khu vực nằm ngay bên cạnh khu đô thị phồn 

hoa, nơi mà bạn có thể đi bộ từ Umeda nếu thích vận động thay vì ngồi xe điện. Bạn sẽ bắt gặp 

rất nhiều quán cà phê mang phong cách hoài cổ cũng như nhiều tiệm tạp hoá và các cửa hàng 

làm đẹp tại Nakazakicho. Gần đây, Nakazakicho được xem là một điểm tham quan có sự kết 

hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Do ảnh hưởng bởi sự tái phát triển của Umeda, những 

người trẻ tuổi đã tân trang lại các ngôi nhà cũ, và bắt đầu mở các cửa hàng tạp hóa và những 

quán cà phê phong cách hoài cổ. Để sự khám phá thêm phần thú vị, thì việc đi dạo quanh 

Nakazakicho là một trong những lựa chọn thích hợp, bởi vì trong những con hẻm nhỏ hẹp bạn 

sẽ bất ngờ phát hiện ra những quán cà phê cổ điển sang trọng tạo nên sự đặc biệt cho nơi đây. 

 Bầu không khí tuyệt vời độc đáo trong các cửa hàng hoặc tiệm cà phê hoàn toàn phù hợp với 

những bạn muốn tận hưởng khoảng thời gian thư giản nhẹ nhàng mà tao nhã. Hãy làm mới cuộc 

sống bằng việc dạo quanh các cửa hàng, những tiệm cà phê trong những ngày nghỉ. Và đừng 

quên tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà nhé! 


