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MAEBASHI TANABATA MATSURI

Maebashi-shi

A cidade de Maebashi estará toda enfeitada com os adornos típico do Tanabata.
É um dos maiores festivais tanabata da Região de Kita-Kanto. As principais
avenidas de Maebashi ficarão interditadas para a realização deste grande
evento.
Serão montadas muitas barracas de comidas e bebidas também.
Período : 4 a 7 de julho (quinta a domingo)
Local: Centro de Maebashi

(Maebashi-shi Chiyoda-machi3-1)MAP

Informações : 027-234-5108
ISESAKI TANABATA MATSURI

Isesaki-shi

A avenida Hon-cho estará toda enfeitada com bambus e papéis coloridos com
mensagens (tanzaku) em comemoração ao Tanabata.
Muitas barracas estarão vendendo pratos típicos e bebidas para os visitantes.
Data : 13 e 14 de julho (sábado e domingo)
Local: Principais avenidas

(Isesaki-shi Hon-cho)

MAP

Informações : 0270-24-2211
TAMAMURA HANABI TAIKAI 2013

Tamamura

Queima de fogos no meio do arrozal !
Esta famosa queima de fogos dará cores ao céu de Tamamura. Realizado há
muitos anos, este hanabi atrai multidões todos os anos.
Data：15 de julho ( feriado nacional)

※Em caso de chuva será suspenso

Local: lado sul do Corpo de Bombeiros (Tamamura Fukushima-machi）MAP
Informações : 0270-65-7144
KAWABA MURA MATSURI ＆

HANABI TAIKAI

Kawaba-mura

Os mikoshis da vila de Kawaba irão percorrer as ruas até se encontrar no
Parque Chuo para participar do festival.
Esta programada queima de fogos e muitas atrações para o público. Data : 28
de julho ( domingo)
Local:Kawaba-mura Chuo-kouen(Tone-gun Kawaba-mura Yachi 2419)

MAP

Informações : 0278-52-3412

OIZUMI MATSURI

Oizumi-machi

A Rodovia 354 é interditada para a passgem do desfile de carros alegóricos
(mikoshi e dashi). Os participantes passam pela Av. 354 espalhando alegria e
fazendo muito barulho. Este festival conta com a participação de muitos
estrangeiros e também pessoas de outras províncias.
Data : 27 e 28 de julho (sábado e domingo
Local : Rodovia 354 nas proximidades da Estação Nishi Koizumi
Informações:

0276-63-3111

Festivais de Verão 2013
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Festival de Verão Hassu Jounuma (flores de lótus)

Tatebayashi

Neste mês, a paisagem do Parque Tsutsujigaoka de Tatebayashi estará coberta
de flores de lótus cor-de-rosa. Os visitantes podem fazer um passeio de barco
para observar melhor as flores que florescem em terrenos pantaneiros.
Período : 10 de julho ～ 15 de agosto
Local : Tatebayashi Jounuma, Kojounuma, Tsutsujigaoka Parkin MAP
Informações : 0276-72-4111
Ikaho Green Bokujo Feira de Verão

Shibukawa

Quem vier a fazenda nesta época poderá ver mais de 100 carneiros corendo
soltos pelas colinas do parque.
Há também muitas outras atrações como [ Dog Show], brincar com coelhos e é
claro, experimentar tirar leite da vaca.
No parque, há área para acampamento e quem participar do acampamento de
verão(10 a 31 de agosto), ganhará descontos para algumas atrações.
Período : 20 de julho aé 31 de agosto 9:00 as 16:00 hs
Local : Ikaho Green Bokujo ( Shibukawa-shi Kanai 2844-1) MAP
Ingresso : 1200yens、3 ～ 12 anos 600 yens
Informações : 0279-24-5335
Kronenberg ( Vila Alemã) Colheita de Blueberry

Maebashi

Na Vila alemã de Gunma você poderá desfrutar de um ambiente muito
agradável dentro de um grande espaço livre. As construções em estilo alemão
são charmosas e chamam atenção de todos. Neste mês, será realizado evento
no pomar de blueberry onde os visitantes poderão experimentar tirar os frutos
direto do pé e comer na hora ! Venha aprender a fazer manteiga, geléia e
linguiça também !
Período : até 21 de julho (somente aos sábados e domingos)
Local : Akagi Kronenberg ( Maebashi-shi Naegashima 2331) MAP
Para colher blueberry : 500 yen por pessoa/ 30 min.)
Ingresso : 1.000 yens (adulto) 500 yens (crianças), até 3 anos é gratuito
Informações : 027-283-8451
Caribean Beach

Kiryu

O Caribean Beach é um parque aquático que foi construído em Niisato, Kiryu,
com base nas paisagens das ilhas do Mar do Caribe, da Jamaica e de Bahamas.
Este complexo possui dois andares com piscina de ondas artificiais, piscina
aquecida e muitos toboáguas.
Endereço : Gunma-ken Kiryu-shi Niisato-cho 461

MAP

Informações : 0277-70-2121

Piscinas de Gunma
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