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星のブランコ・行ってみませんか？ 

Thưởng ngoạn cầu sao Hoshi no Buranko 
過ごしやすい天気が多い秋は、観光のベストシーズンです。京阪沿線で紅葉スポットと

いえば、星のブランコという人気の観光スポットであり、こちらでは、日本有数の大きさ

を誇る吊り橋から紅葉を見ることができます。一度星のブランコを体験されてみてはいか

がでしょうか。 

 

 星のブランコは、大阪府交野市にある「大阪府民の森ほしだ園地」の中にあります。ほ

しだ園地内は多くの自然に囲まれ、自然を楽しみながらハイキングが行えるハイキングコ

ースがあり、展望スポットもあるのでいい景色を楽しめる園地です。星降る里のシンボル

という意味合いで、この吊り橋に「星のブランコ」という愛称がつけられました。星のブ

ランコは、標高 180ｍ、全長 280ｍ、最大地上高 50ｍの木床版吊り橋で、人道吊り橋とし

ては全国的にも最大級の規模です。吊り橋からは、ほしだ園地の森が眼下に望め、四季

折々に美しい姿を見ることができます。 

私が訪れた時は、たくさんの観光客の姿も見かけました。ただ、星のブランコは、最寄

り駅が遠く、徒歩で 40 分くらいかかります。電車では京阪電鉄の私市駅から徒歩 40 分ほ

どですが、土日祝日には京阪電鉄交野市駅からほしだ園地までの京阪バスが利用すること

ができますので、事前にネットで時刻表を調べておくのがおすすめです。 

星のブランコの紅葉の見ごろは、11月中旬～12月上旬です。ただ、気象条件によって、

見頃の時期が変わります。一番きれいな時に、星のブランコへ行きたいという場合は、星

のブランコがある、ほしだ園地のホームページ（紅葉がどのくらいなのか、という情報を

発信しています）でご確認ください。 

星のブランコへ行くときに、服装で気をつけ

ていただきたいのは靴です。スカートでも、肩

に荷物をかけていても、困ったということはあ

りませんでしたが、靴だけは歩きやすいものを

おすすめします。歩きやすいところもあり、凸

凹の所がありますから、サンダルなど指が出る

ものは避け、スニーカーなどを選ばれるほうが

いいでしょう。 

園地中央の大吊橋「星のブランコ」からは、

360 度どっちを向いても赤・橙・緑と目の覚め

るような絶景、展望スポットから遠くに京都の

山々も見えます。ぜひ秋のおでかけにいかがでしょうか。 
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Thưởng ngoạn cầu sao Hoshi no Buranko 
 

Mùa thu là mùa có thời tiết đẹp, khí hậu dễ chịu cũng là mùa du lịch tốt nhất trong năm. Khi nhắc 

đến địa điểm tham quan mùa lá đỏ dọc tuyến tàu điện Keihan, không thể bỏ qua cầu sao Hoshi no 

Buranko. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy rừng lá phong tuyệt đẹp từ cây cầu treo với kích thước lớn 

cực hiếm tại Nhật Bản. Bạn nghĩ sao nếu 1 lần thử ghé thăm cầu sao Hoshi no Buranko? 

 

Cầu sao Hoshi no Buranko tọa lạc ở vùng rừng Hoshidaenchi bát ngát ở Katano, Osaka. Hoshidaenchi 

được thiên nhiên bao bọc, từ đài quan sát bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ trên cao, ngoài ra bạn 

có thể vừa đi bộ vừa đắm chìm vào thiên nhiên tươi đẹp tại đây. Với ý nghĩa là vùng đất của những vì 

sao rơi, cây cầu treo này được ưu ái đặt tên là Cầu sao Hoshi no Buranko. Cầu sao Hoshi no Buranko 

có độ cao 180m, chiều dài tổng thể là 280m và chiều cao mặt đất tối đa là 50m, đây là cây cầu treo gỗ 

có quy mô lớn nhất trên toàn quốc. Từ cây cầu treo có thể nhìn thấy khu rừng Hoshidaenchi và cảnh 

sắc tuyệt đẹp theo từng mùa trong năm. 

Mình đến thăm nơi này vào thời điểm khách du lịch cũng ồ ạt ghé đến, tuy nhiên việc di chuyển cũng 

khá bất tiện, bạn phải tốn khoảng 40 phút đi bộ từ ga xe điện gần nhất để đến đây. Mặc dù từ ga xe 

điện Keihan trạm Kisaichi phải mất khoảng 40 phút đi bộ nhưng vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ 

bạn có thể sử dụng xe buýt của Keihan để đi trực tiếp từ ga Kisaichi đến cầu sao Hoshi no Buranko. 

Để không lỡ chuyến xe buýt bạn hãy dò bảng báo giờ xe chạy trên net trước khi di chuyển nhé. 

Mùa ngắm lá đỏ tại Hoshi no Buranko là vào khoảng giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12. Tuy nhiên 

còn dựa vào yếu tố khí tượng thời tiết mà thời gian có thể bị thay đổi. Nếu các bạn muốn ngắm lá đỏ 

tại đây vào đúng thời điểm đẹp nhất thì các bạn nên vào trang web của Hoshidaenchi để kiểm tra. 

Trang web của Hoshidaenchi luôn cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về việc thưởng ngoạn tại cầu sao 

Hoshi no Buranko vì vậy đừng quên ghé xem trước khi lên lịch trình du ngoạn nhé. 

Khi đến tham quan cầu sao Hoshi no Buranko dù các bạn có mặc váy hoặc phải đeo ba lô phía sau 

cũng không gây trở ngại lớn, tuy nhiên các bạn nên mang những loại giày dễ di chuyển vì vẫn có 

những đoạn đường khá lồi lõm, tránh các loại giày để hở ngón chân như sandal thì giày sneaker là một 

sự lựa chọn khá phù hợp khi ghé thăm nơi đây. 

 

Tại đoạn trung tâm trên cây cầu treo, hướng mắt nhìn 360 độ đều có thể thấy cảnh sắc như trong mơ 

với đủ màu sắc đỏ cam xanh, hơn nữa từ nơi quan sát bạn cũng có thể nhìn thấy những dãy núi trùng 

điệp ở Kyoto. Bạn thấy sao nếu thử một lần đến cầu sao Hoshi no Buranko vào mùa thu này để thưởng 

ngoạn? 


