
PARQUE ESPAÑA

Ise-Shima Kintetsu Resort　อิเซะชิมะคินเท็ตสึรีสอรท

หมู่บ้านชิมะสเปน

สวนสนุกแนวธีมปาร์คที่เปี่ยมล้นไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม 
ซึ่งคุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น 
โชว์ให้ความบันเทิง อาหารอร่อยๆ การช้อปปิ้ง และอื่นๆ 
พร้อมทั้งเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนแบบสเปน 

ดวงตะวันที่สาดส่อง ท้องทะเลสีคราม และดินแดนอันสมบูรณ์พูนสุข...
พื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆของสเปน 
ซึ่งจะนําเอาความรู้สึกสนุกสนานและช่วงเวลาพักผ่อนที่เลือนหายไปกลับคืนมาให้คุณอีกครั้ง
ขอเชิญคุณมาใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อน ณ รีสอร์ทครบวงจรแห่งนี้ที่มีทั้งสวนสนุกธีมปาร์ค 
โรงแรม และออนเซ็น 

Both young children and grown-ups can enjoy 
a wide variety of attractions from thrilling rides, 
games, theaters, and relaxation experiences.

ในปาร์เกเอสปันญ่ามีเครื่องเล่นอยู่มากมายหลายประเภท 
ทั้งเครื่องเล่นผาดโผนน่าหวาดเสียว เครื่องเล่นแนวเกม 
แนวโรงหนัง และแนวผ่อนคลาย ซึ่งผู้คนหลากหลาย
วัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่สามารถสนุกสนาน
เพลิดเพลินได้

There are various restaurants from authentic Spanish 
restaurants to fast-food restaurants. At souvenir shops, 
PARQUE ESPAÑA character merchandise, Spanish souvenirs, 
and sweets are available. 

This natural hot spring is known for its high-quality hot spring 
water that helps you to keep your skin smooth and moist. 
Please enjoy the bath while 
watching the view of the sea.

ออนเซ็นธรรมชาติแห่งนี้มีน้ำพุร้อน
คุณภาพเยี่ยมที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างดี ซึ่งจะทำให้ผิวพรรณของคุณ
นุ่มนวลและอ่อนโยน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของท้องทะเลในขณะที่แช่ตัวได้อีกด้วย

ห้องพักของโรงแรมมีการตกแต่งภายในแบบสเปนอย่างพิถีพีถันและ
มีขนาดความกว้างที่คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างสุดแสนสบาย 
นอกจากนี้ยังมีห้อง Family Room สําหรับครอบครัวที่รองรับผู้
เข้าพักได้มากถึง 6 คนต่อห้อง

ที่นี่มีตั้งแต่ภัตตาคารอาหารสเปนแบบดั้งเดิมไปจนถึงร้านฟาสต์ฟู้ดให้คุณได้เลือก
ตามใจชอบ นอกจากนี้ ในร้านค้าต่างๆยังมีขนม สินค้าสเปน และสินค้ารูปตัว
การ์ตูนมาสคอตของPARQUE ESPAÑAให้เลือกซื้อเป็นของฝากอยู่มากมาย

ในช่วงโกลเด้นวีคและวันหยุดฤดูร้อนจะมีการขยายเวลา
เข้าชมในตอนกลางคืน โดยคุณจะได้รับชมโชว์ต่างๆ 
ทั้งการแสดงพลุ ขบวนพาเหรด และโชว์แสงสีเสียง
อันตื่นตาตื่นใจในยามราตรี

Please enjoy various shows such as a parade with a theme of 
“Spanish festivals” and �amenco shows by Spanish dancers.
มีการจัดแสดงโชว์ต่างๆ อาทิเช่น ขบวนพาเหรดในธีมงานเทศกาลของสเปน 
และโชว์ระบําฟลาเมงโก้ต้นตํารับจากสเปน เป็นต้น รถไฟเหาะตีลังกาแบบห้อยขา "พิเรนีส" Amigo Balloons

อามีโก้บัลเลต์

"เฟลิซ ครุยส์" 
เครื่องเล่นสไตล์เรือ
เที่ยวชมวิวโดยรอบ

Facilities overview: Facilities: Indoor baths for men and women (approx. 200 m2 for each); outdoor baths & saunas for men and women (approx. 140 m2 for each); dressing rooms (lockers for 200 men 
and 200 women are installed); vending-machine space; souvenir shops; Japanese-style banquet room/relaxation room (120 tatami mats); Hot spring water type: Alkaline simple hot springs 
(heated, recirculation �ltration system); Hot spring water temperature: 41.8°C, pH8.6; Bene�cial to: relieving nerve pain, muscle pain, joint pain, sensitivity to cold temperature, fatigue, etc.

ข้อมูลสถานที่ / ●สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่ : บ่อน้ำพุร้อนในร่ม (แยกชายหญิง บ่อละ 200 ตร.ม.), บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งและซาวน่า (แยกชายหญิง บ่อละ 140 ตร.ม.), ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (แยกชายหญิง มีตู้ล็อกเกอร์ห้องละ 200 ตู้), 
มุมเครื่องหยอดเหรียญ, ร้านขายของ, ห้องจัดเลี้ยงแบบญี่ปุ่นควบห้องพักผ่อน (ความกว้าง 120 ผืนเสื่อทาทามิ) ●คุณภาพน้ำ : น้ำพุร้อนทั่วไปที่มีสภาพเป็นด่าง (เป็นแบบเพิ่มอุณหภูมิ - ใช้ระบบกรองและหมุนเวียน) ●อุณหภูมิน้ำ : 41.8°C มีค่า ph 8.6 
●คุณประโยชน์ : แก้อาการปวดเส้นประสาท ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อกระดูก อาการหนาวง่าย และผ่อนคลายความเมื่อยล้า ฯลฯ

ข้อมูลสถานที่ / ●ห้องพัก 252 ห้อง (แบ่งเป็นห้องเตียงคู่ 246 ห้อง, ห้องเตียงคู่แบบมีระเบียง 3 ห้อง, ห้อง Family Room 2 ห้อง และห้องสวีท 1 ห้อง) รองรับได้ 512 คน ●ร้านอาหาร : 4 แห่ง ●ห้องจัดเลี้ยง : 5 ห้อง (แบ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ 1 ห้อง, ห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง 
2 ห้อง และห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก 2 ห้อง) ●สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ : สระว่ายนํ้าในสวน (เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น), สนามเทนนิส 2 สนาม (เปิดให้บริการในตอนกลางคืนด้วย), มุมเล่นเกม, ร้านขายของฝาก, บาร์คาราโอเกะและห้องคาราโอเกะ, ลานจอดรถ (รองรับได้ 170 คัน) ฯลฯ

ข้อมูลสถานที่ / ●เครื่องเล่น : 28 แห่ง ●สถานที่จัดแสดง : 4 แห่ง ●สถานที่แสดงโชว์ให้ความบันเทิง : 3 แห่ง ●ร้านอาหาร : 17 แห่ง (แบ่งเป็นภัตตาคาร
และร้านฟาสต์ฟู้ด 12 แห่ง, ร้านขายอาหารขนาดย่อม 5 แห่ง) ●ร้านขายของ : 12 แห่ง ●ลานจอดรถ : รองรับได้ประมาณ 4,200 คัน

Spanish cuisine    อาหารสเปน

Twin room   ห้องเตียงคู่

Bubble baths    บ่อฟอง Outdoor hot springs    บ่อนํ้าพุร้อนกลางแจ้งSauna    ห้องซาวน่า

Spanish cuisine   อาหารสเปน

The Light of Isabel
แสงแห่งอิซาเบล

Night Parade 
“España Carnival

Adelante”
ขบวนพาเหรดยามราตรี

"เอสปันญ่าคาร์นิวัล
[อเดลันเต้]"

โชว์ระบําฟลาเมงโก้
Flamenco show

PARQUE ESPAÑA
Theme Park　สวนสนุกแนวธีมปาร์ค

อิเซะชิมะออนเซ็น หมู่บ้านชิมะสเปน "ฮิมาวะริโนะยุ"

โรงแรมชิมะสเปนมุระ 

HOTEL 
SHIMA 
SPAIN MURA 

Himawari-no-YuHimawari-no-Yu

HOTEL 
SHIMA SPAIN MURA 
HOTEL 
SHIMA SPAIN MURA 

RestaurantsRooms

Gran Montserrat & 
Splash Montserrat
กรันมอนต์เซอร์รัต และ 
สแปลชมอนต์เซอร์รัต

Japanese cuisine    อาหารญี่ปุ่น

คณุสามารถอิม่อร่อยไปกบัอาหารสเปน อาหารตะวันตก 
และอาหารญีปุ่น่ทีเ่หล่าเชฟภมูใิจนาํเสนอได้ ณ 
โรงแรมแห่งนี้

ขบวนพาเหรดของPARQUE ESPAÑA
"เอสปันญ่าคาร์นิวัล [อเดลันเต้]"

Fireworks  พลุ

Alkaline simple 
hot springs (pH 8.6)
นํ้าพุร้อนทั่วไปที่มีสภาพ
เป็นด่าง ค่า (ph 8.6)

Inside the restaurant Girasol
บรรยากาศภายในร้านฮิราซอล

Bu�et restaurant     อาหารบุฟเฟ่ต์

โชวใหความบันเทิง

เครื่องเลน

การขยายเวลาเขาชมในตอนกลางคืน

อาหารการกิน และ การชอปปง

ห้องพัก ภัตตาคาร

This is a resort village where you can regain your playful spirits you 
have almost forgotten, while enjoying relaxing atmosphere that 
reminds you of bright sunshine, deep-blue sea, and rich lands of Spain. 
Why not enjoying your special holiday at this resort complex 
consisting of a theme park, hotels, and hot springs?

In this theme park full of passion and smiles, you can enjoy 
various attractions, entertainment shows, restaurants, and 
shopping, while walking along Spanish-style streets.

AttractionsAttractions

EntertainmentEntertainment

Open for evening 
hours
Open for evening 
hours

PARQUE ESPAÑA opens for evening hours 
during the Golden Week and summer. Please 
enjoy the �reworks, night parade, and 
spectacular show of light and sound.

Gourmet & ShoppingGourmet & Shopping

This resort hotel built in the Southern Spanish 
style is adjacent to PARQUE ESPAÑA. Directly 
connected with the access way, the access to and 
from the PARQUE ESPAÑA is very convenient. 
โรงแรมรีสอร์ทที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศทางตอนใต้ของสเปน
ตั้งอยู่ใกล้กับPARQUE ESPAÑA เดินทางสะดวกเนื่องจากมีทาง
เดินเชื่อมต่อระหว่างกัน

Facilities Overview: 28 attractions; 4 exhibition halls; 3 entertainment facilities; 17 food & drink facilities 
(12 restaurants & fast-food shops, 5 stalls); 12 souvenir shops; parking spaces for approx. 4,200 cars

Please relax in a spacious-sized room furnished 
in Spanish style. Family rooms for up to six 
people are also available.

Please enjoy chéfs’ special dishes 
at Spanish, Western, and 
Japanese restaurants.

Facilities overview: 252 rooms for 512 guests (246 twin rooms, 3 twin rooms with terrace, 2 family rooms, 1 suite room); 4 restaurants; 5 banquet rooms (1 large banquet room, 
2 middle-sized banquet rooms, and 2 small banquet rooms); other facilities (Garden Swimming Pool (in summer), 2 tennis courts (w/ night lighting facility), game arcade, souvenir shops, 
karaoke bar and room, parking spaces for approx. 170 cars, etc.)

Suspended roller-coaster “Pyrenees”

Round-trip boating 
attraction 
“Feliz Cruise”

Ise-Shima Natural Hot Spring, Shima Spain Village

〝Himawari-no-Yu”

PARQUE ESPAÑA parade 
“España Carnival Adelante”


