
Khai trương trung tâm quảng bá 
trải nghiệm thủy hải sản Gijang

Trung tâm quảng bá trải nghiệm thủy hải sản Gijang (678, Gijanghaean-ro, Gijang-eup) đã được khai trương vào ngày 6 tháng 5, nơi quảng bá đặc sản thủy hải sản của Gijang và 
trải nghiệm các sản phẩm liên quan về đặc sản. Tại trung tâm quảng bá trải nghiệm thủy hải sản Gijang, bạn có thể tìm hiểu về đặc sản của Gijang như rong biển và tảo bẹ, cá cơm 
và cá chình biển. Còn có thể trải nghiệm râu cá cơm (mô hình), lau dọn sạch biển Gijang (trò chơi ném bóng) và nấu ăn thủy hải sản của Gijang (trò chơi trên màn hình cảm ứng). 
Thêm vào đó, bạn có thể thấy thực tế các ngư dân sấy rong biển và tảo bẹ ở trường sấy chung, thông qua cửa kính. Ở phía bên trái của lối vào tầng 1, có một nơi buôn bán thủy hải 
sản dành cho du khách có thể mua các đặc sản tươi của Gijang. Phòng triển lãm quảng bá mở cửa từ 9:00 đến 18:00 vào các ngày thường trong tuần. Khi vào trung tâm, bạn phải 
nhận kiểm tra nóng sốt, điền vào danh sách tham quan và đeo khẩu trang. Liên hệ 723-1960
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Thành phố mới Ilgwang hòa quyện với núi 
Ilgwangsan

Gặp thầy Gosan Yun Seon Do tại Hwanghakdae 

Trẻ bị dị ứng da được chữa trị tại Gijang

Thành phố mới Ilgwang (9844 hộ gia cư) được tạo dựng từ năm 2013, trên toàn Icheon-ri, Sam-
seong-ri xã Ilgwang-myeon, đã bắt đầu chuyển nhập cư từ tháng 1 năm nay. Thành phố mới Ilgwang 
được bao quanh bởi núi Ilgwangsan, cao 385,3 mét so với mực nước biển. Huyện Gijang-gun đang lắp 
đặt cầu thang gỗ, biển báo và dây an toàn tại 6,1km đường lên núi, để cư dân của thành phố mới 
Ilgwang có thể dễ dàng lên núi. Thêm vào đó, sau khi cải tạo mọi đường leo núi, sẽ lên kế hoạch kết nối 
đường rừng chủ hiện tại là 13,7km và đường rừng tuần hoàn dài 3,68km. Núi Ilgwangsan có hình dạng 
như một chiếc chuông úp xuống, nên đỉnh của nó không quá cao và sườn núi không dốc. Khi lên đến 
đỉnh, bạn có thể nhì thấy núi Dalumsan và núi Geumjeongsan trong tầm mắt. Núi Ilgwangsan cũng nổi 
tiếng với khu MTB, trong Asian Games mở năm 2002.

Sự quan tâm đang được tăng cao về ‘trung tâm thực phẩm chăm sóc dị ứng da huyện Gijang-gun’, trung 
tâm đã được thành lập với mục đích làm cho huyện Gijang-gun không có dị ứng da. Trung tâm thực 
phẩm chăm sóc dị ứng da huyện Gijang-gun là trung tâm duy nhất trong cả nước, được xây dựng để 
ngăn ngừa và quản lý các bệnh dị ứng như dị ứng da và hen suyễn, v.v. Một lần 1 tuần có bác sĩ chuyên 
môn tư vấn và y tá cùng chuyên gia dinh dưỡng cung cấp các chương trình dinh dưỡng cá biệt, dành 
cho 30 trẻ bị dị ứng trong khu vực. Trong chương trình này, cha mẹ và trẻ em sẽ cùng nhận giáo dục về 
dị ứng và các công thức nấu ăn riêng biệt, được cung cấp theo tình trạng của bệnh nhân. Trị liệu tâm lý 
cũng được cung cấp thông qua hợp nhóm của bệnh nhân và cha mẹ. Để phòng ngừa corona19, tất cả 
các chương trình sẽ được tiến hành riêng lẻ trong thời gian thời tạm. Liên hệ 709-2921

Trực tiếp kéo mì kiều mạch- nhà hàng kiều mạch nổi tiếng 447 huyện Gijang-gun 
Mì là thực phẩm của người trên toàn thế giới, đã trải qua cùng với nhân loại từ rất lâu và không phân biệt phương đông hay phương tây. Ở nước chúng ta cũng có một lịch sử lâu 
dài về việc giới thiệu mì và công thức nấu ăn trong nhiều ghi chép của thời kỳ Goryeo và Joseon. Gần đây, đang được quan tâm với hương vị nhẹ, đặc trưng của thực phẩm Gang-
won-do, trong số đó các loại thực phẩm kiều mạch có hàm lượng calo thấp như thạch kiều mạch, mì kiều mạch và bánh bột kiều mạch, v.v… đang nhận được nhiều sự yêu thích. 
Nhà hàng kiều mạch 447 nằm ở xã Ilgwang-myeon, là một nhà hàng kinh doanh gia đình bán mì kiều mạch, bạn có thể ăn mát mẽ vào mùa hè. Theo đại diện Kim Jin Yang của nhà 
hàng thì chỉ sử dụng kiều mạch nguyên chất, không có chất phụ gia và không cho vỏ vào khi làm mì kiều mạch. Mì kiều mạch sẽ ngon hơn khi ăn cùng với thịt năm chỉ của thịt lợn 
nội địa luộc.

Gần đây, bức tượng đồng của thầy Gosan Yun Seon Do và một bia khắc thơ của thầy Gosan được dựng 
tại Hwanghakdae (30-34, Jukseong-ri, Gijang-eup), đã thu hút sự chú ý của người dân. Khoảng 400 năm 
trước, năm 1618 nhà thơ nổi tiếng của triều đại Joseon, thầy Gosan Yun Seon Do đã du hành đến huyện 
Gijang-gu của Busan, và dừng chân ở đây khoảng 6 năm. Năm 2018, huyện Gijang-gun đã quyết định 
sửa chữa lại Hwanghakdae, nơi thầy Gosan đã từng dừng chân ở lại, và việc sửa chữa hoàn thành sau 
hai năm xây dựng. Cảnh quan ban đầu của Hwanghakdae được bảo tồn và đã xây cầu thang, biển hiệu 
giải thích tham quan. Khách tham quan sẽ vừa ngắm phong cảnh ở Hwanghakdae, vừa thu nhận kiến 
thức qua câu chuyện được kể về thầy Gosan Yun Seon Do. Hwanghakdae có hình dạng như một tảng đá 
màu vàng trải dài ra biển, và được đặt tên như thế bởi nó giống như một con hạc vàng đang bay.
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