EVENTOS

março/2014

25º. IKAHO ISHIDAN HINAMATSURI

Shibukawa

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 : 1 e 2 de março (sábado e domingo)
Local : Ikaho Ishidan Gai (Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho12) MAP
Informação : 0279-72-3151

GUNMA SANDAI BAIRIN MATSURI(Festa do Ume (ameixeira) de Gunma)
Gunma é conhecida como uma das maiores produtoras de ume do leste do Japão. As 3 regiões
produtoras de ume “Gunma sandai Bairin” são Annaka, Haruna e Misato.
A colheita de ume acontece no mês de junho e oflorescimento será no fim de março.
Durante este período estão programados muitos eventos.
Akima Barin・Akima Bairinsai

Annaka

Cerca de 35 mil ameixeiras plantandas ao longo do curso do Rio
Akima estarão em flor este mês. Estão programados muitos eventos.
Período de florescimento: até o final de março
Festival：9 de março a partir das 10:00 hs
Programação：apresentação de wadaiko ( tambor japonês), yabibushi
(dança), distribuição de amazakê( bebida de arroz),etc.

Local：Annaka-shi Nishiage Akima chinai

MAP

Informações:027-382-1111
Haruna no Ume Matsuri

Takasaki

As 70 mil ameixeiras de Haruna estarão em flor para lhe dar as boas
vindas ! Haverá apresentações no palco, distribuição de pratos
preparados com ume, brincadeiras (arremesso de caroço de
ameixa),etc.
Data : 16 de março ( domingo) a partir das 9:30
Local: Haruna Bunka-kaikan ECOL（Takasaki-shi Kami-satomi 1-72-1 MAP ）
Informações：027-374-5111

27º. Misato Ume Bairin Matsuri

Takasaki

O Festival das Flores de Ameixa é realizado todos os anos no bairro de
Misato, na cidade de Takasaki. Cerca de 10 mil ameixeiras estão
carregadas de flores ! Olhando do alto

elas formam um grande

tapete rosa e branco.
Período: até o final de março
Local: Misato Umerin（Takasaki-shi Misato-machi Zenchi-tiku, Tomioka）MAP
Informações : 027-371-5111

EVENTOS
IWAJYUKU NO SATO KATAKURI SAKURA MATSURI

março/2014
Midori

Está chegando a Primavera na colina Inari yama . As flores de
katakuri e sakura cobrirão com um lindo tapete lilás, rosa e
branco os arredores da lagoa Kawanuma.
Durante a época de floração serão realizados muitos eventos.
Periodo： 26 de março até o dia 6 de abril.
Lugar：Iwajyuku no Sato(Midorishi Kasakake-cho Azami) MAP
Información：0277-76-1270

◆FESTIVAL DE NEVE

“21 SEIKI NO MORI”

Numata

Este parque florestal ainda estará coberto de neve. Aproveite
esta última chance para brincar e se divertir em família ! Serão
promovidas muitas atividades ( jogo da sorte, concurso de
boneco de neve, brincadeira com trenó,etc). As primeiras 200
pessoas ganharão brindes ¡
Data：Domingo, 9 de março das

9:00 – 15:00

Lugar：KENRITSU SHINRIN KOUEN “21 SEIKI NO MORI”
(Numata-shi Kami-hocchi-machi Aza Takawarabi,Tone-gun
Kawaba-mura monzen

MAP)

Informações: 0278-52-2127
13º. Tatebayashi Koi Nobori no Sato Matsuri

Tatebayashi

Este Festival enfeitou o céu com 5.283carpas coloridas no ano de
2005 e está registrado no Guiness Book. Este ano os mastros de
carpas poderão ser visto em 5 locais da cidade de Tatebayashi.
Período : do dia 25 de março até 9 de maio
Local:Tsuruudagawa,Kondounuma,Morinjigawa,Tataranuma,
Tsutsujigaoka Park in MAP

Informações: 0276-72-4111
23º. Tatebayashi Sakura Matsuri
Este festival será realizado durante o período em que acontece o
Koi Nobori Sato Matsuri. Além das carpas e as flores de sakura, os
visitantes poderão curtir a iluminação noturna ( yozakura).
Período : 25 de março ～ 13 de abril
Local: Tsuruudagawa, Kondounuma, Morinjigawa, Tataranuma MAP
Informações:0276-72-4111
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