Eventos

Março/2017

27ºIKAHO ISHIDAN HINAMATSURI

Shibukawa

As famosas escadas de pedra vão estar coloridas com os trajes usados pelas
crianças e pela decoração típica deste evento. Os balneários de águas
termais estarão aguardando os visitantes com a sua tradicional
hospitalidade !
Data: 4 e 5 de Março (sábado e domingo)
Local: Ikaho Ishidan-gai
(Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho 12)
MAP
Informações: 0279-72-3151

Gunma Flower Park Festival das flores

Maebashi

No parque você poderá desfrutar a beleza das flores que trazem a primavera.
O parque vizinho era conhecido como o maior cultivo de flores de pêssegos.
Dai então surgiu a ideia de organizar um festival de flores de pêssegos.
Muitos acreditam que as flores de pêssegos espantam espíritos malignos.
Data: Até dia 20 de Março
Local: Gunma Flower Park

(Kashiwagura-machi 2471-7)
Informações: 027-283-8189

MAP

GUNMA SANDAI BAIRIN MATSURI
A província de Gunma é conhecida, desde os tempos remotos como a maior
zona produtora de ume do país. A cidade de Annaka, Misato e Haruna
(Takasaki) são conhecidas como “Gunma Sandai Bairin”(3 principais zonas
de ume). A colheita do fruto é realizada no mês de junho e as flores
florescem entre fevereiro e março. Durante este período são realizados
vários eventos.
Annaka
AKIMA BAIRIN, AKIMA BAIRIN SAI
Ao longo do rio Akima estão plantadas numa área de 50 hectares mais de
35.000
pés de ume. Durante este período são realizados vários eventos e o local fica
movimentado com os admiradores das flores de ume.
Período da floração: até o final do mês de março
Endereço: Annaka-shi Nishiage Akimachinai
MAP
Informações: 027-382-1111

Ume Matsuri em Haruna
Mais de 70.000 pés de ume estarão enfeitando os arredores de Haruna.
Neste dia estão programadas várias atividades como: competições de
lançamento de sementes de ume, distribuição gratuita de comidas feitas
de ume, show das mascotes locais, apresentações de palco e outros.
Data: Dia 19 de Março (domingo)
Local: aruna Bunka-kaikan ECOL
MAP
（Takasaki-shi Kami-satomi 1-72-1）
Informações: 027-374-5111

Takasaki

30˚MISATO MATSURI

Takasaki

Nas colinas de Misato há mais de 100.000 pés de ume. Nesta época a
paisagem adquire um colorido especial e, pode-se sentir o perfume dessas
flores no ar. Durante o festival haverá a venda de produtos feitos de ume
e produtos locais.
Data: Inicio de Março ~ até o final do mês de Março
Cerimônia de Chá: Dia 18, 19, 20 de Março
(sábado, domingo. Segunda-feira/feriado)
Local: Misato Bairin
(Takasaki-shi Misato-machi Tomioka Zenchi-chiku)
MAP
Informações: 027-371-5111
Vamos fotografar a lua com celulares e câmeras

Takayama-mura

Trazendo sua câmera para o Observatório Astrônomico de Gunma, é possível
fotografar a lua utilizando o telescópio do local. Este evento foi organizado pelos
voluntários.
Data: Dia 11 de Março (sábado)
Horário: 19:00 ~ 21:30
Local: Observatorio Astronómico de Gunma.

(Agatsuma gun Takayama-mura Nakaya 6860-86）

Informações: 0279-70-5300

MAP

FESTIVAL DO TEMPLO YAMAZAWA INARI JINJA

Shimonita

Nestes dias além do desfile dos dashi (carro alegórico), serão realizadas vendas de
implementos agrícolas, vasos de plantas, etc.
Data:25 e 26 de Março (sábado e domingo)
Local: Templo Yamazawa Inari Jinja
(Gunma-ken Kanra-gun Shimonita-machi Oaza Shimonita 701) MAP
Informações: 0274-67-7500

FEIRA DAS DELÍCIAS INTERNACIONAIS

Oizumi

Venham visitar a Feira das Delícias Internacionais e aproveitar para
saborear as deliciosas comidas do Japão, Brasil, Coréia, etc. Aproveitem
para assistir também as apresentações de palco dos artistas locais.
Data: 26 de Março (domingo)
Horário: 11:00～18:00
Local: Izumi Endou Hana no Hiroba
Oura-gun Oizumi-machi Sakada 2-1
MAP
Informações: 0276-61-2038

FESTIVAL DA SAKURA DE TATEBAYASHI

Tatebayashi

O Festival da Sakura é realizado em 4 pontos da cidade, que ficam
repletos de visitantes que vem admirar essas delicadas flores. No
período da noite são instaladas lanternas de papel para realçar a beleza
dessas flores e fazer piquinique.
Data: do dia 25 de Março (sábado)~
Local: Beira do Tsuru-udagawa, Tatarahoanrin,Kondo-numa, Tsutsujiga Oka Parking
Informações: 0276-72-4111
MAP

Locais para apreciação das flores de sakura:
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