Eventos de Gunma
Esportes de Aventura em Minakami

Junho de 2014
Minakami

Tendo como cenário os lagos Otokune e Naramata, venham
participar do passeio de canoagem,apreciando as belas paisagens
da região.Haverá guias dando todo o suporte necessário, por isso
crianças pequenas são benvindas.
Período: até meados do mês de novembro
Local：Gunma- ken Minakami- cho MAP
Informação： 0278-62-0401
Out door sports

Vamos Acampar no Monte Akagi

Maebashi

Venham ao Monte Akagi para aliviar as tensões e estar em contato
com a natureza!
No Akagiyama Auto-Camping tem eventos o ano todo para agradar
crianças e adultos.
Aguardamos sua presença!
Período: o ano todo
Local：Akagi Auto-Camping (Maebashi-shi Miyosawa-machi 425-1) MAP
Informação：0272-83-8368
Lista de áreas de camping PDF

Diversão em Haruna

Takasaki

Com o início do verão, desfrutando a belezas naturais , venham
caminhar, fazer trekking ao redor do lago Haruna e do monte
Haruna.
No Monte Harunafuji , foi o 1ºlugar a utilizar o teleférico com
capacidade para 15 pessoas com duas cabines interligadas.A
chegada até o topo leva 2 minutos e 50 segundos, de onde poderá
apreciar uma magnífica paisagem.。
Período：o ano todo
Local：Lago Haruna . Monte Haruna
(Takasaki- shi Harunako- machi 845-1) MAP

Informação: 0273-74-9238

Festival das Flores de Íris
São 270 espécies e 400.000 flores de íris japonesa reunidas num
único local. Durante esse festival serão vendidas mudas e
distribuídas sementes dessa flor.Vão ser realizados vários eventos
como a colheita de flor de íris.
Período: 7 de junho (sáb) até 22 de junho (dom)
Local: Tatebayashi Hanashoubu-en (Tsutsujigaoka Daini Kouen)
(Tatebayashi-shi Hanayama-cho 3181) MAP
Informação: 0276-72-4111

Tatebayashi

Dia dos Pais em Kronenberg

Maebashi

Que tal passar o dia dos pais com a família em Kronenberg (vila dos
alemães)?
Pai não paga a entrada (somente se estiver acompanhado do filho)
Data: 15 de junho (domingo)
Local: Akagi Kronenberg (Maebashi-shi Naegashima-machi 2331) MAP
Entrada: 1000 yen (adulto)
500 yen (crianças de 4 até 12 anos)
Na bilheteria dizer: Otousan desu (Eu sou pai)
Informação: 0272-83-8451

Culinária Internacional em Oizumi

Oizumi

Com uma grande concentração de estrangeiros Oizumi nos
proporcionará este grande evento gastronômico.
Haverá barracas de comidas típicas do Japão, Brasil, Índia,
Coréia e muitos outros países!
Experimentem as delícias típicas de cada país e aproveitem para
assistir as inúmeras atrações preparadas.
Data：22 de junho (domingo)
Horário: das 11:00 às 18:00hs
Local：Izumi Ryokudo. Hana no Hiroba (Oura-gun Oizumi-machi
Sakada 1-1) MAP
Informação: 0276-61-2038

Exposição de Obras de Artistas Nipo-Brasileiros

Tatebayashi

Esta exposição tem como foco obras doadas pelo colecionador
Ricardo Takeshi Akagawa, residente em São Paulo, para o museu
de Arte da Província de Hyogo.
A exposição contará com obras de Tomie Otake, Manabu Mabe
dentre outros. Estarão expostas 62 obras de 42 artistas.
Período: até o dia 29 de junho (domingo)
Horário: das 9:30 às 17:00hs ※Entrada permitida até 30 minutos
antes do fechamento (16:30)
Endereço:
Gunma
Kenritsu
Tatebayashi
Bijutsukan
Tatebayashi-shi Hinata-cho 2003 MAP
Informação： 0276-72-8188

Collection of Gunma Prefectural Museum of History

Takasaki

O Museu de História da Província de Gunma está expondo uma
parte de sua coleção de documentos sobre: arqueologia,história,
artesanato, folclore, incluindo documentos que não foram
expostos até agora.
Como normalmente não temos acesso a esses documentos, é uma
oportunidade para descobrir fatos inusitados da História.Não
percam essa chance!
Período：até o dia 28 de Setembro
Horário: das 9:00 às 17:00 hs
Folgas: Todas as segundas-feiras.Abre nos feriados, mas fecha no dia seguinte.
Endereço: Gunma Kenritsu Rekishi Hakubutsukan (Takasaki-shi Watanuki 992-1,Gunma no Mori Kouen-nai) MAP
Informação：0273-46-5522

