GUNMA EVENTS

Novembro 2012

Gunma Flower Park Ilumination Matsuri
O Parque das Flores de Gunma estará enfeitado com
mais de 100 mil lâmpadas para receber você ! Esta é a
época do ano para curtir a iluminação decorativa de
lâmpada LED junto com beleza dos jardins de flores
deste parque.
Período : 3 de novembro ~30 de dezembro das
16:00 ~21:00 hs
End: Maebashi-shi Kashiwagura-machi 2471-7 MAP
Valor: ¥400 (adultos) Gratuito (crianças até 15 anos)
Informações : 0120-1187-38
Ota Ilumination 2012
Cerca de 130 mil lâmpadas LED serão acesas no
parque Hokubu Kouen de Ota. Até o dia 6 de janeiro
de 2012, o parque ficará aberto todos os finais de
tarde como opção de happy hour para os visitantes.
Diversas barracas estarão no local oferecendo
porções e bebidas.
Período :

7 de nov de 2012 ~ 6 de jan de 2013

Horário : das 17:30 ~ 22:00 hs
Local : Ota Hokubu Kouen
Endereço : Ota-shi Kamigodo-cho 2079-3 MAP
Informações :0276-47-1840
22º. Festival de Intercâmbio Internacional de Maebashi
Data : 9 de dezembro (domingo) das 13:30 ~16:00 hs
Local: Genki Plaza 21 Salão Nigiwai 1F
Endereço: Maebashi-shi Honmachi 2-12-1 MAP
➽ É necessário comprar ingresso antecipado
Informações : Associação de Intercâmbio Internacional Maebashi tel 027-243-7788
21ª.Festa Internacional de Ota
Não percam o maior evento de outono de Ota ! A programação deste ano está repleta de atrações
para todos ! Shows, apresentações infantis, comidas e sorteio de muitos prêmios. Os ingressos
estarão à venda a preços mais baixos, compre já o seu!
Venda de ingresso : ¥2.000 ( compra antecipada) ¥2.500 (no dia) ¥500 ( até 12 anos)
Data : 2º. de dezembro (domingo) 18:30 ~
Local : Quattro Stagioni Marryell Ota (Ota-shi Nishi Yajima-cho 601 MAP )
Informações :

0276-48-1001

Festival da Industria de Shinmachi 2012

Este grande festival contará com a participação de muitos artistas de rua como malabaristas,
palhaços, acrobatas e muitos outros. Além das apresentações de rua, serão montadas muitas
barracas de comidas e bebidas no local, além da realização de bazar e desfiles de escolas .
Data : 4 de novembro de 2012 (domingo) das 10:00 ～ 16:00
Local : Av. Shinmachi Itchou Namiki ( Takasaki-shi Shinmachi 1531-7 MAP )
Informações : 0274-42-0930
King of Pasta 2012
Cerca de 21 restaurantes de Takasaki especializados
em massas estarão concorrendo no concuros que
elegerá o Rei da Massa 2012. Os visitantes poderão
votar na massa de sua preferência e ajudar na escolha
do vencedor.
Data : 23 de novembro ( feriado nacional)
Local : Antigo Hipódromo de Takasaki (10 min. da estação)
End : Takasaki-shi Iwaoshi-machi 12 MAP
Informações : 027-323-2868
Feira de Turismo de Gunma &Tochigi & Ibaraki em Maebashi
Nesta grande feira estarão em
exposição e venda muitos produtos
típicos de Gunma, Tochigi e Ibaraki.
A Rede de Eletroeletrônicos Yamada
Denki realizará uma grande queima de estoque de produtos. Não perca !
Stands de turismo estarão destribuindo panfletos e fornecendo informações ao público.
Data : 24 e 25 de novembro ( sábado e domingo) das 10:00 ~ 21:00 hs
Local : Green Domu Maebashi ( Maebashi-shi Iwagami-machi 1-2-1 MAP )
Informações : 027-226-3385
Exposição de Tecidos Tradidiconais Japoneses
A arte de tingir com corantes vegetais é uma
antiga tradição japonesa. Esta exposição reunirá
tecidos fabricados com as técnicas de tingimento
com colorantes vegetais de Hokaido até Okinawa.
As peças em exposição transmitem a tradição e
cultura japonesa.
Período: até 2 de dezembro das 9:00~16:30 hs
Local : Takasaki Senryou Shokubutsuen
(Takasaki-shi Terao-machi 2302-11 MAP)
Informações : 027-328-6808

Passeio de Trem Maria-fumaça
É no Vale Watarase, situado na região leste de
Gunma, que corre a linha de trem Watarase Keikoku
Tetsudo que liga a cidade de Kiryu(Gunma) a cidade
de Matou(Tochigi) Nesta época do ano é possível
fazer um agradável passeio de maria-fumaça
apreciando a paisagem de outono
Período : 1º até 25 de novembro (exceto terças)
Valor: adultos ¥500 crianças até 12 anos ¥250
Infor :0277-73-2110 (Watarase Keikoku Testudo)

Venha ver as constelações durante o dia
Este

programa

será

realizado

no

Observatório

Astronômico de Gunma no final deste mês. Além das
estrelas que poderão ser vistas durante o dia, todos
poderão observar o planeta Vênus também.
Data : de 23 a 25 de novembro das 11:00 ~ 12:00
Valor da entrada : ¥ 300 (adultos) ¥200 ( universitários
e estudantes do colegial) Gratuito ( crianças até 15 anos)
Local

:

Kenritsu

Tenmodai

(Agatsuma-gun

Takayama-mura Nakayama 6860-86 ) MAP
Podem haver alterações dependendo do tempo.
Informções : 0279-70-5300
Veja no link abaixo os filmes produzidos para divulgação dos museus de arte e história:
http://gtia.jp/museum/index.html
Venha conhecer a vida curiosa dos insetos no Parque Gunma Konchu no Mori
Será oferecida uma explicação rápida para os visitantes
sobre como criar Kabutomushi em casa ( escaravelho) e
observar como os insetos agem antes de hibernar.
Como criar um Kabutomushi *os participantes irão
ganhar um kabutomushi de presente
Data : 4 e 10 de nov (sábados) a partir das 11:00 hs
Valor : ¥ 300 ( inscrição no dia no local)
Os insetos antes de hibernar
Os insetos se preparando para hibernar
Data : 11 de novembro (domingo) 10:00hs
Vagas : 20 pessoas (gratuito)
Endereço : Kiryu-shi Niisato-cho Tsurugaya 460-1 MAP
Informações : 0277-74-6441

Saiba mais sobre o Parque dos Insetos de Gunma : GUNMA KONCHU NO MORI

