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Takasaki Kokusai Kouryu no Tsudoi 2013 ( Festival de Intercâmbio Internacional)
Esta grande festa acontece todos os anos e reúne pessoas de
vários países. São montadas muitas barracas que vendem pratos
de culinária típica de vários países e no palco, acontecem muitas
apresentações de dança inclusive do samba brasileiro.
Data : 2 de junho, domingo das 10:00 ～14:00 hs
Local : Motenashi Hiroba ( Takasaki-shi Takamatsu-cho 1)MAP
Informações : 027-321-1201

Canoagem

Minakami

A cidade de Minakami é o local preferido pelos amantes
desses esportes aqui em Gunma. Em Minakami é possível também
praticar paraquedismo, canoagem, alpinismo e muitos outros.
A canoagem pode ser praticada por pessoas de qualquer
idade com segurança. Venha se divertir bem próximo da
natureza !
Local : Gunma-ken Minakami-machi

MAP

Informações： 0278-62-0401

Festival da Flor de iris (Hana Shoubu Matsuri)

Tatebayashi

Os visitante poderão apreciar uma paisagem inesquecível. Cerca de
400 mil flores de íris de 270 espécies esperam por você ! Até o dia 23
de junho, serão realizados muitos evento e os visitantes podem
ganhar flores durante o passeio.
Data : 8 até 23 de junho
Local : Tatebayashi Hanashoubu-en Parque Tsutsujigaoka Dai2 Kouen)
Endereço : Tatebayashi-shi Hanayama 3181）MAP

Informações : 0276-72-4111
Vila Alemã Akagi Kronenberg

Maebashi

No Dia dos Pais, a entrada é gratuita para o papai
Traga o seu papai para passar um dia agradável e muito divertido na
Vila Alemã Akagi Kronenberg!Neste dia, os papais devem falar na
entrada : [ Watashi-wa otousan-desu !]
Data : 16 de junho (domingo)
Local : Akaki Kronenberg Maebashi-shi Naegashima-machi 2331 MAP
Entrada : 1,000 yens / 500 yens ( 4 ～12 anos )
Informações : 027-283-8451

Festival das Rosas

Maebashi

EVENTOS

junho/2013

O Festival das Rosas realizado no Parque das Flores de Gunma
atria muitos os visintantes todos os anos. Este parque possui uma
excelente

infraestrutura

com

mini-zoológico, restaurantes

e

diversas area de lazer para a família.
Quem visitar o parquet nesta época poderá ver cerca de 1600
roseiras carregadas de flores, cerca de 320 espécies de rosas.
Período : até o dia 23 de junho, domingo
Local : Gunma Flower Park
Endereço : Maebashi-shi Kashiwagura 2471-7 MAP
Informações : 027-283-8189

Acampamento no Lago Haruna

Takasaki

Este acampamento fica bem no [coração] do Monte Haruna, à
cerca de 1.100 do nível do mar. O local é uma das mais belas
paisagens naturais de Gunma e têm uma excelente
infra-estrutura.
Para quem não gosta de dormir em barracas, pode alugar traillers
ou então chalés.
Durante a estadia, os visitantes podem praticar esportes como
canoagem, pesca, ciclismo, percorrer as trilhas e muitos outros.
Temportada : aberto até novembro
Endereço : Takasaki-shi Harunako-machi 854 MAP
Informações e reservas : 027-374-9600
Conheça os Acampamentos de Gunma PDF

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DE GUNMA
Este

observatório

urbano

é

muito

importante

Takayama-mura
para

a

popularização da astronomia e complementação da prática do
que se aprende nas escolas. Aqui no Observatório de Gunma, os
visitantes podem ver as maravilhas do universo, bem como ter
acesso as informações mais recentes sobre astronomia, ciências e
tecnologia.Neste dia, todos os visitantes poderão aprender a tirar
fotos da lua do telefone celular ou máquina fotográfica digital.
Data : 22 de junho (sábado) das 19:00～21:30
Endereço : Agatsuma-gun Takayama-mura 6860-86 MAP
※Não é necessário fazer inscrição ou reserva antecipada.
※Não será cobrada taxa de participação além da entrada.
Informações : 0279-70-5300
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