
Tagalog	 タガログ語	 

Tema	 Kuwebang Limestome sa Tokyo, nabuo ng maraming taon na nakalipas 
Lokasyon	 Nippara-Shonyudo Limestone Cave 
 
１）Impormasyon	 

Nippara Cave	 
Access:	   	  Bumaba sa JR Ome Line Okutama 

	 	 	 	 	 	  Bumaba sa Higashi -Nippara Shonyudo Bus Stop, 25 minuto na lakad (Sabado at Linggo) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Nippara Cave Limestone Bus Stop, 5 minuto na lakad (Lunes hanggang Biyernes)      

Bayad: 	 Adult 700 ¥ Junior High School 500¥ Elementary School 400¥ 

◆8:00～17:00 （4/1~11/30） 
◆8:30~16:30	 （12/1~3/31）	  

Business hours:	 1/4～12/29	 (Sarado	 sa	 mga	 panahon	 ng	 pista	 opisyal	 12/30～1/3)  

２）Mga	 Larawan	 

 
Entrance ng Limestone Cave（Nippara Hosyo Kai Website）	 	 	 Loob ng Limestone Cave (Okutama-cho website) 

３）Atraksyon	 	 

・Maaari mong maranasan ang natural na kapaligiran na nananatili sa malaking lungsod ng Tokyo, 
kabilang ang mga bundok sa paligid ng Nippara. 
· Ang Nippara Limestone Cave ay ang limestone cave na may pinakamalaking sukat sa buong rehiyon ng 
Kanto. 
· Makikita dito ang mga bato na mapuputi na maaari lamang makita sa limestone cave at ang natatanging 
heolohiya na bumubuo sa mga ito. 
· Ang limestone cave na matatagpuan sa Nippara ay tumutulong din sa pagpapaunlad ng industriya ng 
Hapon. 
４）Kahalagahan ng paghahatid sa ibat-ibang wika (Sariling ideya) 

・Ang limestone cave ay may mahalagang mga produktong natural na pang-agham at kinakailangan para 

sa mga tao sa maraming mga bansa na magkaroon ng pag-unawa. Gayundin, ito ay isa sa ilang mga 
natural na produkto sa malaking lungsod ng Tokyo. Nais ko na ang mga tao ay humanga at maranasan 
ang nakakamanghang gawa ng kalikasan sa limestone cave na nabuo ng maraming taon na nakalipas. 
Nais kong maranasan nila ang sining ng likas na katangian nito, hindi lamang para sa mga Hapon kundi 
pati na rin sa mga tao sa buong mundo. Samakatuwid, dapat naming ipalaganap ang kahalagahan ng 
yungib ng Nippara cave sa rehiyon ng Kanto sa pamamagitan iba’t-ibang wika. 

 


