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① Thành Kishiwada
Tenshukaku (đài quan sát) được Hidemasa Koide xây dựng
vào thời đại Keicho (1596-1615). Sau đó, từ năm 1640 tòa
thành thuộc về Nobukatsu Okabe, trong vòng 230 năm, cho
đến đời của Nagamoto Okabe, trải qua 13 đời, dòng họ Okabe
đã chiếm giữ thành.

② Đền Sannomaru
Vào thời đại Genroku (1688-1704), từ đền thần Inari Taisha,
ở Fushimi, tỉnh Kyoto, đền thần Inari, thờ thần nông được
chuyển đến Kishiwada. Về sau, lãnh chúa cho phép cả dân
trong thành và nông dân vào cúng đền. Người dân rất vui
mừng vì được phép đi cúng đền, nên đã đánh trống, gảy đàn
shamisen và nhảy múa. Người ta nói đó chính là khởi đầu của
lễ hội rước kiệu Danjiri ngày nay.

③ Gofuso
Khu vườn rộng kiểu Nhật dạng vòng tròn này được Rikichi
Terada Ⅱ thiết kế, trải qua 10 năm xây dựng, đến năm 1939
mới hoàn thành. Khu vườn được xây dựng trên nền đất cũ của
Shingochaya (nhà nghỉ của tướng quân) và hoa viên của thành
Kishiwada .
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④ Tượng Takojizo chùa Tenshoji
Chắc hẳn bạn sẽ bị cuốn hút bởi ngôi chùa lạ mắt, nằm ở vị trí
cách ga Takojizo tuyến Nankai 300m về hướng biển. Ngôi
chùa này là chùa Tenshoji Jizodo, là một trong những chùa
lớn nhất ở Nhật thờ Jizo( địa tàng bồ tát, là vị bồ tát phù hộ trẻ
em.) Trên bia đá nằm phía tay trái của đường vào chùa được
khắc chữ “Taki jizo”, được biết là do Ikeno Taiga, một nhà
thư pháp nổi tiếng thời Edo (1603-1868) đã viết. Tượng bồ tát
bằng đá được thờ trong gian thờ nhỏ phía đông bắc của
chính đường của chùa được chỉ định là di sản văn hóa phi vật
thể. Đây là tượng đá cổ nhất hiện có ở Kishiwada.

⑤ Hội quán Kishiwada Danjiri
Vị trí tham quan mới này được khai trương vào ngày 1 tháng
9 năm 1993. Quanh năm, khách đến tham quan sẽ được
chiêm ngưỡng hình ảnh lễ hội rước kiệu danjiri có truyền
thống 300 năm trên màn hình tivi khổ lớn trong đại sảnh. Đại
sảnh này cũng tượng trưng cho tinh thần cống hiến của
200.000 người dân thành phố Kishiwada cho lễ hội danjiri,
một trong những lễ hội trọng đại nhất của Nhật Bản.

⑥ Khu phố truyền thống ở Honmachi
Tại khu vực này của thành phố Kishiwada, trải dài 500m theo
hướng bắc nam, 200m theo hướng đông tây, còn lưu giữ lại
những khu phố cổ của thành nội ngày xưa.

