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Tomioka Seishijo ( Flores de Sakura )

Tomioka

Esta gigantesca fábrica de tijolinhos repleta de janelas foi construída
durante a Era Meiji. É candidato a Patrimônio da Humanidade.
As árvores de sakura ao redor da fábrica estarão repletas de flores.
Nos dias 5 e 6 será realizado evento e concerto. Serão montadas
barracas de venda de produtos artesanais, comidas típicas e outros.
Data : 5 e 6 de maio ( sábado e domingo)
Local : Tomioka Seishijo ( Gunma-ken Tomioka-shi Tomioka 1-1 ) MAP
Informações : 0274-64-0005
Ikaho Green Bokujo (Festa do Sakura)

Shibukawa

Os visitantes poderão ver e brincar os filhotes de animais como
coelhos, cabras e outros. Do início do Sakura Matsuri até o feriado
prolongado de maio ( Golden Week) é possível apreciar mais de 19
espécies de sakura.
Venha passar um dia agradável conosco !
Período : 12 de abril até 6 de maio
Local : Ikaho Green Bokujo (Shibukawa-shi Kanai 2844-1) MAP
Informações : 0279-24-5335
Takasaki

Misato Shibazakura Matsuri

Rosa de musgo, ou shibazakura, é uma flor que cresce perto da
terra em cores rosa e branco. Neste parque, cerca de 260 mil
plantas estarão em flor, parecendo grandes tapetes. Os canteiros
do parque formarão lindos desenhos no chão.
Período : 12 de abril até 11 de maio
Local : Shibazakura Kouen ( Takasaki-shi Misato-machi 1961 ) MAP
Informações : 027-371-5111

Ota

Ota Shibazakura Matsuri
O Parque Undo Kouen estará coberto de flores de sakura rasteiro e
azaléias. Venha apreciar a linda vista panorâmica direto do mirante !
Período : 3 de abril até 11 de maio
Local : Hokubu Undou Kouen(Ota-shi Kami Godo-cho 2079-3) MAP
Informações : 0276-22-3587
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Hana to Midori no Gunma Matsuri 2014 in Numata

Numata

Muitas flores e plantas farão parte da decoração que irá enfeitar toda a
cidade de Numata! Serão realizados muitos eventos em vários pontos da
cidade (Salad Park, Tanbara Ski Park ( flores de lavenda), Michi no Eki
Shirasawa), Oigami Onsen, Fukiware no Taki, etc.
Data : de 19 de abril até 18 de maio
Principais locais : Parque Numata, centro da cidade de Numata, em frente
a Estação de Numata MAP
Informações : 0278-23-2111
Obata Sakura Matsuri

Oura

O trigésimo Obata Matsuri receberá muitos convidados especiais que
participarão do tradicional desfile de samurais .
Os samurais caracterizados desfilarão a cavalo. No parque será promovido
o festival de primavera com muitas atrações para todos.
Data: 13 de abril ( domingo )
Desfile de samurais : 10:00 às 12:30 hs
Atrações : 10:00 às 15:00 hs
Local: Kanra Sougo Kouen ( Kanra-gun Oaza Obata 1346 ) MAP
Informações : 0274-74-3131

Yokosoko Takasaki Nynjouichi

Takasaki

Esta feira acontece todo ultimo domingo do mês no centro da cidade de Takasaki.
Os comerciantes e moradores da cidade montam suas barracas na Praça Motenashi durante todo o dia.
Serão vendidas peças de artesano, legumes e verduras, comidas e muito outros.
Estão programados apresentações e outros evento no dia também.
Data: 27 de abril (domingo)
Local : Motenashi Hiroba (Takasaki-shi Takamatsu-cho) MAP
Informações : 027-343-5130
Exposição de Obras de Artistas Nipo-brasilieros
Colecionares de arte moderna que vivem em São Paulo como Ricardo Takeshi
Akagawa estarão apresentando obras das suas coleções no Museu de Artes de
Tatebayashi. 62 quadros de artistas nikkeis poderão ser apreciados durante o
período desta exposição sendo que, muitos fazem parte do acervo do Museu de
Belas Artes de Kobe. Estão programados muitos eventos e atrações .

Período de exposição : 26 de abril até 29 de junho
Horário : 9:30 às 17:00 hs
Local : Tatebayashi Bijutsukan ( Tatebayashi Hinatacho 2003) MAP
Informações : 0276-72-8188

Tatebayashi

