Eventos
Festival de Azaléias

2017.05
Tatebayashi-shi

O parque Tsutsujigaoka é conhecido por possuir mais de 10.000 arbustos de
50 variedades de azaléias e, o destaque principal é o yama-tsutsuji com 5
metros de altura e 800 anos de idade. As cores vermelha dessas flores dão um
realce a paisagem do parque. Nessa temporada, há muitos eventos programados
para os fins de semana.
Data : Até dia 10 de Maio (quarta-feira)
Local : Tsutsujigaoka kouen
Gunma-ken Tatebayashi-shi Hanayama-cho 3278 MAP
Entrada : 300 ～ 600 ienes
Informações : 0276-72-4111

Locais de apreciação das flores de azaléia

PDF

Fujioka Fuji Matsuri

Fujioka-shi

Nesse parque pode-se apreciar treliças de glicínias de 250 metros de
comprimento e 45 variedades dessas flores. Na temporada, é feita uma
iluminação especial para a apreciação dessa flores no período da noite e,
estão programadas exposições,apresentações de palco e vendas de produtos
locais.
Data : Até dia 7 de Maio (domingo)
Local : Fuji no Saku oka. Fuji Fureai-kan
(Fujioka-shi Fujioka 2690 Banchi 7) MAP
Informações : 0274-22-1211

Koinobori Matsuri

Kanna-machi

Aproximadamente 800 carpas coloridas estarão enfeitando e mostrando sua
grandiosidade no céu de Kanna-machi. Neste evento poderão ser
degustados pratos típicos do local, assistir várias atrações de palco, entre
outros.
Venham e tragam sua família !!
Data: até dia 6 de Maio (sábado)
Local: Koi Koi Island, margem do rio Kanna
(Kanna-machi Manba 40) MAP
Informações : 0274-57-3305

Oigami Onsen Daijya Matsuri
Um grupo de homens e mulheres carregam um mikoshi ,com formato de
uma grande cobra. Com gritos de entusiasmo esse grupo desfila pelos
arredores do onsen.
Data: 12 e 13 de Maio (sexta-feira e sábado)
Local: Oigami Onsen-gai
(Numata-shi Tone-machi Oigami 607-1)
MAP
Informações: 0278-56-3013

Numata-shi

Donryu Ichi

Ota-shi

Neste evento serão vendidos produtos para uso diário, alimentos frescos e,
serão instaladas barracas com uma grande variedade de comida!!
Data: 21 de Maio (domingo)
Local: Ota-shi Hon-cho, Rua Daimon
MAP
Informações: 0276-45-2121

Kenmin Sanka Festa 2017

Takasaki-shi

Esta festa de confraternização dos moradores da província contará com a
presença de ídolos locais, concerto de música do corpo de bombeiros,
apresentações de jazz e outros. Haverá barracas de comida, stands de
empresas e muitas outras atrações!!
Reuna sua família e amigos e, venha prestigiar este grande evento!!
Data: 20 e 21 de Maio (sábado e domingo) 10:00 ～15:00
Local: Kannoyama Family Park
(Takasaki-shi Terao-machi 1064-30) MAP

Informações: 027-328-8389

Festival das Flores no Parque Kezoji

Isesaki-shi

Durante este período poderão experimentar a arte da tecelagem, ter contato
com cavalos, festa do verde e muitas outras atrações.
Aproveite para desfrutar essas atrações e curtir a natureza!!
Data: até o dia 20 de Maio (sábado)
Local: Kezoji Kouen(Isesaki-shi Kezoji-machi 1 banchi )MAP
Informações: 0270-24-5111

Festival das Rosas

Maebashi-shi

Chegou a primavera no Parque Shikishima! Cerca de 7 mil rosas estarão
enfeitando todo o parque. Durante o período de floração, serão realizados
eventos, venda de plantas, exposição de produtos e outros. Você também.
poderá disfrutar da iluminação, do pôr do sol até 20:30 da noite.
Periodo：13 de Maio até 4 de Junho (sábado e domingo) 9:00 ~ 20:30
Local：Parque Shikishima, Baraen( Maebashi-shi Shikishima-machi 262) MAP
Informações : 027-232-2891
The 40th Japan River Venture Championship (40o. Corrida de Aventura nos Rios)
Este campeonato nacional de rafting é organizado por estudantes e atrai
cerca de 1.000 visitantes além de contar com a participação de 300
competidores . É promovido bem na época em que as águas das corredeiras
do Rio Tone em Minakami estão bem branquinhas. Este ano será montado
um palco de eventos especial bem na beira do rio !
Data: 27 de Maio (sábado) ～ 28 de Maio (domingo)
Local: Michinoeki Minakami Suikikoukan (Minakami-machi yubara 1681-1) MAP
Informações:0278-25-5017

Minakami-machi

