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Tsutsuji Matsuri

Tatebayashi-shi

O Parque Tsutsujigaoka fica localizado no
centro leste da cidade de Tatebayashi, no
Planalto Tatebayashi-Oura. O parque tem uma
longa história que vem desde a Era Edo
(1603-1868) .
Hoje em dia, o parque atrai cerca de 200.000
visitantes anualmente. Venha apreciar o colorido
das

azaléias

!

Durante

a

floração

serão

realizados muitos enventos nos fins de semana.
Período : até 15 de maio
Entrada：gratuita (durante o festival das azaléias :
300 yenes a 600 yenes)
Local ：Tatebayashi-shi Hanayama-cho 3278-5
Informações：0276-72-4111

Lista dos locais para apreciar as azaléias em Gunma
12o. Koinobori no Sato Matsuri

PDF
Tatebayashi-shi

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

MAP

Informações :0276-72-4111

Daijya Matsuri em Oigami onsen
Este é um festival realizado em agredecimento

Numata-shi
a

grande cobra ( daijya), que segundo a lenda
descobriu o fonte natural de Oigami.
Esta daijya é considerada o desu do Templo Akagi
de Oigami Onsen.
A maior atração do festival é o desfile da Daijya,
cobra com cerca de 2 toneladas e 108 metros,
que saíra do Templo Akagi e percorrerá o centro
da cidade de oigami.
Data : 10 e 11 de maio (sábado e domingo)
Local : Numata-shi Tone-machi Oigami, Oigami Onsen
Informações : 0278-56-3013
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15º. Jyoshu Fuji Matsuri
Os visitantes poderão apreciar cerca de 45 espécies
de glicíneas [Fujihana] neste lindo jardim. Os cachos
de flores enfeitarão um trecho de 250 metros,
colorindo e perfumando o ambiente. A noite o local
receberá uma iluminação especial !
Período：até o dia 12 de maio das 9:00 às 20:00 hs
( iluminção até as 20:00 horas)
Lugar：Fuji no Saku Oka, Fuji-fureai-kan
(Fujioka-shi Fujioka 2690-7 MAP )

Informações : 0274-22-1211

Festival da Rosas -Parque Shikishima

Maebashi-shi

Chegou a primavera no Parque Shikishima! Cerca de
7 mil rosas estarão enfeitando todo o parque.
Durante o período de floração, serão realizados
eventos, venda de plantas, exposição de produtos e
outros.
Periodo：de 18 de mayo até 9 de junho
Local：Parque Shikishima, Baraen
( Maebashi-shi Shikishima-machi 262 MAP )
Informações : 027-232-2891

Takasaki-shi

2013 Kenmin Festa
Esta festa acontece todos os ano em homenagem
aos cidadãos de Gunma no Parque KANNONYAMA
FAMILY

em

Takasaki.

Estão

programados

apresentações musicias, feira-livre, concerto de jazz
da Orquestra dos Bombeiros de Gunma. Haverá
stands de venda de comida e muitos outros.
Dias: 18 e 19 de maio(sábado e domingo)das 10:00 – 15:00
Local ： Parque

Kannoyama

Family

(Takasaki-shi

Terao-machi 1064-30 MAP）
Informações : 027-328-8389

Minakami Bungy
MINAKAMI convida todos vocês para pula do Bungy
Jump da ponte Suwakyo, em Minakami a uma altura de
42 metros.
Local : Minakami-machi Suwakyo Ohashi
Valor : 7500 yenes (1º.salto), 4000 Yenes a partir do 2º. salto
Temporada :

até 10 de novembro (dias úteis das 10:00～

16:00 e fins de semana e feriados das 9:00～17:00)
※Poderá haver alterações dependendo do tempo.
※Durante o Golden week e as férias de verão (30 de julho

Minakami-shi

Eventos

Maio/2013

até 30 de setembro) funcionará todos os dias
Requisitos : pessoas saudáveis, maiores de 13 anos com peso entre 40 e 105 anos.
※Alunos com menos de 18 anos precisam apresentar autorização do responsável.

Local : Tone-gun Minakami-machi Obinata 143 MAP
Informações : 0278-72-8133

Kiryu-shi

Parque de diversões e Zoológico de Kiryugaoka
Localizado numa colina bem pertinho da natureza,
oferece diversão e lazer para todos. Administrado
pela prefeitura de Kiryu, com entrada gratuita, o
parque e o zoológico ficam abertos o ano inteiro.
Venha passar um dia agradável junto com a sua
família!

Horário de funcionamento : 9:00-17:00 (março a
outubro) 9:00-16:00 (novembro a

dezembro)

Local: Kiryu-shi Miyamoto-cho 3-8-13 MAP
Informações : 0277-22-4442

Feira de Gastronomia Internacional

Oizumi-machi

Este evento acontece todo último domingo do mês na Praça Hana Hiroba em Oizumi.
A cada evento acontecem inúmeras apresentações de grupos de dança, cantores e outros
artistas. A praça fica repleta de barracas de venda de comida, bebida e artesanato
confeccionado por pessoas de vários países. As barracas de comida brasileira vende desde
churrasca até sobremesas típicas do Brasil. Há ainda barracas da culinária coreana, indiana,
filipina, turca e muitas outras.
Data: todo o último domingo do mês das 10:00 – 18:00 (pode haver alterações conforme a época)
Local：Oizumi-machi Ryokudo Hana Hiroba（a 5 minutos à pé da Estação de Nishi-Koizumi）MAP
Informações：0276-61-2038

Associação Internacional, de Turismo e de Produtos Locais de Gunma
Informações : ０２７-２４３-７２７１ FAX:０２７-２４３-７２７５
e-mail : gtia@gtia.jp

Atendimento em português, espanho, inglês e chinês.

