Evento

Março 2013

HINAMATSURI
O Festival das Bonecas Hina (Dia das Meninas) é comemorado
todos os anos no dia 3 de março. Esta celebração teve início no
Japão na Era Edo no século XVII. Esta data é comemorada para
que as meninas cresçam com sáude e sejam felizes. As famílias
japonesas enfeitam suas casas com o Hina Ningyo (altar com
bonecas representando a corte imperial japonesa).
SHINMACHI HINAMATSURI
Cerca de 60 lojas estarão estarão no local exibindo a sua coleção
de bonecas Hina. A exposição é aberta para o público e não é
cobrada taxa de visitação.
Durante os fins de semana são montadas barracas de comidas e
bebidas e distribuição gratuita de amazake.
Período: até dia 3 de março ( domingo) das 10:00 às 15:00 hs
Local : Takasaki-shi Shin-machi 2825-3
Mapa do Festival das Bonecas Hina (HINA MATSURI)
Informações : 0274-42-0930
IKAHO ISHIDAN HINAMATSURI
Este é um grande evento familiar que acontece todos os anos
no início da Primavera, nas famosas escadaria de pedra de Ikaho.
Muitas famílias visitam o local para tirar fotos.
Data : 3 e 4 de março (sábado e domingo) à partir das 13:00hs
Local : Ikaho Ishidan Gai
Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho12MAP
Informação : 0279-72-3151
ILUMINAÇESPECIAL DE YUBATAKE

(Takasaki-shi)

Shibukawa-shi

Kusatsu-machi

Iluminação especial no Yubatake (kusatsu). A fonte das águas de
Kusatsu estará colorida e bem diferente.
Período：7 até 10 de março das 19:00 às 21:30hs.
Local : Kusatsu-machi Yubatake MAP
Informações : 0279-88-0800
Conheça Kusatsu : MAIS
FLEA MARKET FESTA 2013

Maebashi-shi

Esta agitado evento será realizado pelo segundo ano consecutivo no Green Dome de Maebashi, que é um
grande estádio coberto próximo ao Rio Tone. No dia serão montadas muitas barracas de venda de roupa,
utensílios domésticos, objetos de decoração, lembranças e comida típica.
Data : 9 e 10 de março ( sábado e domingo) 10:00 às 17:00hs.
Local : Green Dome de Maebashi (Maebashi-shi Iwagami-cho 1-2-1) Map
Entrada: gratuita
Informações : 027-235-2000

Evento

Março 2013

Vamos colher deliciosos morangos nos pomares de Akagi (Shibukawa-shi)
Você sabia que a região de Akagi é famosa por produzir um dos
morangos mais gostosos de Gunma? Venha visitar os pomares que
estão carregados de morangos e aproveite para colher e comer os
morangos direto do pé a vontade.
Período : até meados de junho
Entrada : 1.500 yens (adultos) 1.300 yenes (até 12 anos)
Local : Shibukawa-shi Akagi MAP
Informações : 0279-56-8941
POMARES DE GUNMA PDF
SAKURA MATSURI(fiesta de Sakura) DE PARQUE NAGAME
Midori-shi
O parque Namegawa é muito conhecido por possuir um mini-teatro ( NAMEGAWA KOUYOUJYO) . Neste
parque ,existem mais de 50 árvores de sakura que recebem uma iluminação especial na época do florescimento.
Daqui tem-se uma visão panorâmica do Vale Watarase Keikoku.
Período: de 29 de março até 14 de abril
Local : Parque Namegawa (Midori-shi Omama-machi Omama 1635) Map
Informações : 0277-76-1270

Listas do Parque para apreciar as flores de Sakura ( HANAMI )
Venha ao Parque Kodomo no Kuni !!

PDF
Ota-shi

Venha ao Gunma Kodomo no Kuni explorar a natureza!
Com a aproximação da primavera, o parque começa a receber
visitas de aves silvestres, pequenos animais, insetos e outros.
Periodo: 1º. a 31 de março das 9：30 às 17：00 hs
Local：Gunma Kodomo no Kuni (Ota-shi Nagate-cho 480 ) Map
Entrada : gratuita
Informações : 0276-22-1448
Exposição das OBRAS “GUERRA e ARTE”
Takasaki-shi
Pablo Picaso : artista espanhol, obra Guernica e tapestry
Ossip Zadkine: escultor russo, obra “ A cidade destruida ”
￭Inoue Yuichi:artista japonês,obra “Grande bombardeio emTokyo”
Período : até 24 de março das 9:30 às 17:00hs
Local : Museo de Belas Artes de Gunma
End: Takasaki-shi Watanuki-cho 992-1 (Gunma no Mori) Map
Entrada： 500 ienes (adultos), 250 ienes (crianças)
Informações : 027-346-5560

