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Obata Sakura Matsuri
Todos os anos é realizado o tradicional “Desfile dos Samurais”, onde os cidadãos
se vestem com as roupas dos guerreiros da época do “senkokujidai” ( época da
guerra). Nesse dia haverá a participação de vários convidados especiais como o
comediante "Shizuru" e a cantora e promotora de Gunma "Yoshimi".
Data: 2 de abril (domingo)
Horário: Desfile dos Samurais: das 10:00～12:00
Atrações: das 10:00～15:00
Endereço: Kanra Sougo Kouen
(Kanra-machi Oaza Obata 1346)
MAP

Kanra-machi

Festival de Sakura no Parque de Numata
Durante o período de floração das sakuras mais de 1.500 lanternas de
papel (chouchin) estarão ornamentando o parque durante a noite para dar
destaque ao goten-sakura (sakura de 400 anos) e shoro (torre do sino), no
horário das (18:00～22:00). Nesse período muitas lojas estarão com suas
barracas montadas onde venderão seus produtos. No dia 16 de abril
(domingo), serão realizados o mercado das pulgas, festival de gastronomia
e outros.
Data: até dia 26 de abril (quarta-feira)
Local: Parque de Numata
Numata-shi Nishi Kura Uchi-machi 594
MAP
Informações: 0278-23-1137

Numata-shi

Shin-machi Sakura Matsuri
Nos dias do Festival de Sakura, haverá a venda de produtos locais,
apresentações musicais e outros. Aconselhamos o uso dos transportes
coletivos, pois não é permitida a entrada e estacionamento de carros civis
no estacionamento das tropas.
Data: 1ºe 2 de abril (sábado e domingo) 10:00～15:00
Local: Estacionamneto das tropas das Forças de Auto-defesa
(Takasaki-shi Shin-machi 1080)
MAP
Informações: 0274-42-1234

Takasaki-shi

Festival de Narciso de Higashi Agatsuma-machi
Higashi Agatsuma é considerada a principal área produtora de narcisos do
país. No início até meados de abril, a cidade fica colorida com a floração
dessas flores. O parque Shinsui é, o local de maior destaque, com 300 mil
pés de narcisos rodeados por fileiras de árvores de sakura ( 1 quilômetro
aproximadamente). Está previsto a realização de sorteios, venda de
narcisos e produtos locais.
Data: 9 de abril (domingo) 10:00～15:00
Local: Higashi Agatsuma-machi Iwai ・arredores do parque Iwai Shinsui
Kouen
MAP
Informações: 0279-70-2110

Higashi Agatsuma-machi
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SHIRAIJUKU YAE SAKURA MATUSURI

Shibukawa

Neste festival pode se apreciar a beleza das sakuras Yae em contraste com o
Shiraijuku (pousada usada para descanso na era Edo). Haverá muitas
atrações como o desfile de pessoas vestidas de samurais.
Data: 23 de abril (domingo)
Horário: 9:00～15:00
desfile dos guerreiros: 10:30～12:00 (será suspenso em caso de chuva)
Local: (Shibukawa-shi Shiroi Chinai) MAP
Informações: 0279-22-2111
Locais para apreciar Flores
PDF
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Tomioka, Annaka-shi

Festival reluzente de nossa terra natal.
Venha visitar a cidade das flores!
Data: 22 de abril (sábado) ～ 21 de maio (domingo)

Local Men:
"Tomioka" Praça a frente da estação de Joshu Tomioka, cidade
MAP
"Annaka" Parque Usuitoge no mori, Sakamotojyuku
MAP
Local Sateraito:
"Tomioka" Momiji daira sougou koen, Miyogizan Panorama Park MAP
"Annaka" Usuitogetetsudo bunka-mura, Goryou no chaya honji MAP
Informações:
Grande Torneio de Sumo em Takasaki

Takasaki-shi

Esta é a sua chance de ver de perto as lutas de sumô (esporte tradicional
japonês). Estão programada muitas atrações como a luta de sumô de crianças e
outros. Os ingressos já estão a venda !!
Data: 15 de abril (sábado)
8:00～15:00
Local: Ginásio de Esportes Takasaki Hamagawa
MAP
(Takasaki-shi Hamagawa-cho 1487 banchi dentro do Hamagawa Undo
Kouen)
Ingressos: ¥ 7.000, ¥ 5.000 e outros
Informações: 027-212-6622 (Informações a respeito dos ingressos)
Está chegando a época dos Insetos!!
Na Floresta dos Insetos de Gunma, você poderá conhecer até o dia 23 de abril
os insetos da primavera como, borboletas, joaninhas, abelhas e etc. No início do
verão, dia 27 de abril você poderá conhecer as larvas verdes que crescem se
alimentando de folhas ferdes, o cerambicídeo que tem barbas longas, vagalumes
que iluminam a beira d'água e etc.
Data: Até dia 2 de julho (domingo)
Local: Gunma Konchu no Mori
(Kiryu-shi Niisato-cho Tsurugaya 460-1) MAP
Informações: 0277-74-6441

Kiryu-shi

