Parque Kezoji Hana Matsuri

Isesaki

O parque Kezoji fica repleto de flores do começo de
abril até meados de maio. Nesta época, além das árvores
de sakura, as azaléias também colorem todo o parque.
No mês de junho, é a vez das hortência enfeitarem o
ambiente. Uma volta na roda-gigante irá proporcionar
uma visão deslumbrante e ampla de todo o parque.
Período : 1º. de abril até 20 de maio
Local : Parque Kezoji ( Isesaki-shi Kezoji-machi 1 )MAP
Informações : 0270-25-4478
Akagi Nanmen Senbon Sakura

Maebashi

A paisagem é tão linda que este local foi indicado como
um dos cem mais bonitos para apreciar a flores de
sakura do Japão. Nesta época do ano, cerca de 1.000
árvores formam um lindo túnel de flores. Na época de
floração do sakura, este trecho recebe uma iluminação
muito especial.
Período : 6 até 21 de junho
Iluminação norturna : do fim da tarde até às 21:30
Local : Akagi Nanmen Senbon Sakura
Endereço : Maebashi-shi Naebashima-machi 2511-2 MAP
Informações : 027-235-2211
29o Festival de Sakura de Jyoka-machi
O maior evento realizado durante o festival das flores
de sakura da cidade de Kanra. Haverá apresentação e
desfile dentro do Antigo Castelo da cidade onde a
infantaria medial será reproduzida através de figurinos
e cenários de época.
Na praça de evento, onde estará acontecendo o Festival
das Flores de Sakura, esta prevista a apresentação do
famoso ator japonês Motoya Izumi.
Período : 14 de abril (domingo) das 10:00 às 15:00 hs
Local : Kanra Sougo Kouen ( praça de eventos)
Endereço : Kanra-machi Obata 1346 MAP
Informações : 0274-74-3131

Kanra

Ikaho Green Bokujo Festa de Primavera

Shibukawa

Até o dia 6 de maio, os visitantes poderão ver e brincar
os filhotes de animais como coelhos, cabras e outros.
Durante a realização do Sakura Matsuri também é
possível colher morangod direto do pomar.
Venha passar um dia agradável conosco !
Período : até o dia 6 de maio
Local : Ikaho Green Bokujo
Endereço : Shibukawa-shi Kanai 2844 MAP
Informações :0279-24-5335
Ota Shibazakura Matsuri

Ota

O Parque Hokubu Undo Kouen de Ota estará coberto
com um tapete de flores de sakura rasteiro e muitas
azaléias. Venha apreciar a linda vista panorâmica direto
do mirante !
Período : 29 de abril até 13 de maio
Local :Ota-shi Hokubu Undo Kouen
Endereço : Ota-shi Godo-cho 2079-3 MAP
Informações :0276-47-1840

LOCAIS PARA APRECIAR AS FLORES DE SAKURA EM GUNMA
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Hana to Midori Gunma Fetival 2013 em Isesaki

Isesaki

A cidade de Isesaki foi escolhida para ser a sede deste
grande evento este ano. O Parque Hashienuma ficará
repleto de flores e plantas. Serão promovidas muitas
atividades e oficinas de artesanato.Haverão muitos
stands de venda de flores e plantas.
Período :20 de abril até 19 de maio
Sede principal: Hashienuma Kankyo Fureai Kouen
End: Isesaki-shi Hashienuma-machi ) MAP
Sub-sede : Kezoji Kouen ( Isesaki-ki Kezoji-machi 1) MAP /
Informações :0270-27-2768

Centro da Isesaki MAP

A Floresta e a Orquestra

Takasaki

A Orquestra Sinfônica de Gunma fará uma apresentação
especial ao ar livre no Parque Gunma no Mori.
A entrada é gratuita !
Período : 29 de abril (feriado) das 12:00 às 13:45 hs
Local : Gunma no Mori
End : Takasaki-shi Watanuki-machi 992-1 MAP
Informações :027-361-7604

Koi Nobori no Sato Matsuri

Vídeo

Tatebayashi

Este Festival enfeitou o céu com 5.283carpas coloridas
no ano de 2005 e ficou registrado no Guiness Book. Este
ano os mastros de carpas poderão ser visto em 5 locais da
cidade de Tatebayashi, confira.
Período : até o dia 10 de maio
Local: Tsuruudagawa, Kondounuma, Morinjigawa,
Tataranuma,Tsutsujigaoka Park in MAP
Informações :0276-72-4111

Exposição da vida dos corais
Os corais estão entre os ambientes de maior
biodiversidade e fazem parte do complexo ecossistema
marinho que está ameaçado de extinção por causa da
ação do homem. Esta exposição irá contar a história,
mostrar o habitat destes seres e a importância da sua
preservação para o planeta.
Período : até o dia 12 de maio
Local : Museu de Histório Natural de Gunma
Endereço : Tomioka-shi Kamikuroiwa 1674-1 MAP
Informações :0274-60-1200

Tomioka

