EVENTOS
Maebashi

Tanaba Matsuri

Julho de 2014
Maebashi-shi

O Tanaba Matsuri de Maebashi é considerado um dos maiores da
região de kita-kanto.As principais avenidas de Maebashi estarão
enfeitadas com adornos típicos desse festival.
Muitas lojas estarão participando do evento.
Dias： 10 a 13 de julho
Local：Centro de Maebashi (Maebashi-shi

Chiyoda-machi 5-1）MAP

Informações：0272-34-5108

Isesaki Tanaba Matsuri

Isesaki-shi

A avenida Hon-cho vai estar enfeitada com bambus e adornos típicos
do Tanaba.O colorido dos papéis com mensagens é uma atração à
parte.
Haverá muitas barracas de comidas e bebidas.
Dias：19 de Julho (sáb) e 20 de Julho (dom)
Local: Isesaki-shi hon-cho dori MAP
Informações: 0270-24-2211

Tamamura Hanabi Taikai

Tamamura-machi

O Hanabi no meio do arrozal é uma atração que atrai muitos turistas

na cidade de Tamamura. No céu poderão ser vistas várias figuras
formadas pelos fogos de artifícios.
Dia：19 de Julho (sab)
Horário: 19:50 às 20:50
※Será suspenso em caso de chuva forte
Local: Lado sudeste do Corpo de Bombeiros de Tamammura
(Tamamura-machi Oaza Fukushima) MAP
Informações：0270-65-7144

Ota

Natsu Matsuri

Ota-shi

A cidade de Ota vai estar agitada com este evento de verão!
Haverá muitas atrações de palco e apresentações de grus nas
ruas da cidade
Dias: 19 de Julho (sab) e 20 de Julho (dom)
Locais: Saída norte da estação de Ota (Ota-chiku)
Saída sul da estação de Ota (kugo-chiku)
Informações: 0276-22-2603 e 0276-45-6978

MAP

Oizumi Matsuri

Oizumi- machi

Haverá desfiles dos carros Mikoshi e Dashi pelas principais
avenidas da cidade e, vários eventos contando com a participação
dos estrangeiros.
Dias: 26 de Julho (sab) e 27 de Julho (dom)
Local: Nishi-Koizumi Nishi-koizumi Eki-mae. Próximo a rod. 354
(Oura-Gun Oizumi-machi) MAP
Informações： 0276-63-3111
Lista dos Matsuri e Hanabi de Gunma

PDF

Abertura da piscina municipal de Isesaki

Isesaki-shi

No parque Kezoji estão instaladas piscinas de 50 metros, toboáguas,
piscinas próprias para crianças, tudo por um preço acessível. Adultos
e crianças poderão usufruir destas instalações e passar um dia
agradável.
Período：do dia 12 de Julho (sáb) até o dia 31 de agosto (dom)
Local： Isesaki-shi tsutsuminishi-machi 114 MAP
Informações： 0270-25-5778
Lista das piscinas de Gunma PDF
Parque de Lavanda Tambara

Numata-shi

Que tal passar uma horas agradáveis cercado por mais de 50 mil flores
de lavanda e sentindo o vento refrecante do planalto?
O colorido de outras espécies de flores completa este espetáculo.
Período：Até o dia 31 de Agosto
Horário: das 8:30 às 17:00hs
Entrada:¥1.000 yen (crianças abaixo do shougako não pagam a entrada)
Local: Parque de Lavanda Tambara (Numata-shi Tambara Kougen) MAP
Informaçóes：0278-23-9311

Colheita de Blueberry em Kronernberg
Em Kronenberg tem uma área com muitos pés de blueberry onde, em 30
minutos, pode-se colher e comer essas frutas diretamente dos pés.
※Dependendo das condições climáticas ou do desenvolvimento das frutas,
o período da colheita poderá ser mudado ou suspenso

Período: Até o dia 21 de Julho (dom), nos sábados,domingos e feriados .
Horário: das 10:00 às 1130hs e das 13:00 às 15:00hs
Local:Akagi Kronenberg (Maebashi-shi Naegashima-machi 2331) MAP
Entrada: ¥ 500 por pessoa (30 min)
※ É necessário o pagamento da entrada do parque. Adultos: 1.000 yen
Crianças: 500 yen Crianças até 3 anos não pagam Cachorros : 300 yen

Informações: 0272-83-8451

Maebashi

