Eventos
Lago de Canoagem

2017.06
Minakami

Tendo os lagos Okutone e Naramata com cenário, venham participar

deste passeio de canoagem, apreciando as belas paisagens da
região. Crianças também poderão participar do passeio, pois haverá
guias dando o suporte necessário.
Período: até meados do mês de novembro
Local: Gunma-ken Minakami-machi
MAP
Informações: 0278-62-0401
Começou a temporada de esportes ao ar livre!!

Dicas de atividades

MONTE AKAGI Semana do Verde e Azaléia

Maebashi

Do início até o final do mês de junho, nos arredores do cume do Monte
Akagi, poderão ser apreciadas mais de 50.000 pés de 14 variedades de
azaléias. A montanha vai estar tingida com as cores dessas flores.
Com o frescor do verde e o colorido das azaléias dá-se o início da
temporada de eventos do início do verão no Monte Akagi. Além de
realizar um evento em que você poderá concorrer para ganhar prêmios
em "Stamp Rally", caminhada e caminhada nódica com um guia local, e
você também pode apreciar a paisagem do castelo antigo Onuma de
uma lancha.
Período: do dia 4 de junho (domingo) até dia 25 de junho (domingo)
Local: Akagi Lago Onuma
(Maebashi-shi Fujimi-machi Akagiyama)
MAP
Informações: 027-238-2211

Akabori Hana Shoubu-en

Isesaki

O festival Akabori Hana Shoubu-en é um monumento histórico nacional
"Onnabori". Os eventos de início do verão é realizado neste parque que
há mais de 24000 plantas da flor íris que florescem. Flores roxas e
brancas que tornam o mundo ainda mais fantástico.
Período: do dia 1 º de junho (quinta-feira) até dia 23 (sexta-feira)
(o festival de floração será no dia 11)
Local: Akabori Hanashoubu-en (Isesaki-shi Shimofurei-cho 213) MAP
Informações: 027-62-1151 - 027-24-5111

Acampamento no Lago Haruna!!
O Auto Camp do lago Haruna localiza-se na montanha Mizunara que tem
a altitude de 1149m. Para que as pessoas possam desfrutar da natureza
de uma maneira natural, nao há muitos brinquedos no local.
Período: meados de Abril até meados de Novembro
Local: Auto Camp no Lago Haruna
(Takasaki-shi Harunako-machi 854)
MAP
Informações: 027-374-9600

Takasaki

Dia dos Pais em Kronenberg (Entrada Gratuita para Pais)

Maebashi

Que tal passar o dia dos pais com a família em Kronenberg (Vila dos
Alemães)? Neste dia a entrada para os Pais é gratuita (se estiver
acompanhado do filho).
Data: dia 18 de junho (domingo)
Local: Akagi Kronenberg
(Maebashi-shi Naegashima-machi 2331) MAP
Informações: 027-283-8451

BEM-VINDO A TAKASAKI na Feira da Fraternidade

Takasaki

No Omotenashi Hiroba, vão ser instalados vários postos de venda de verduras frescas,
de produtos de uso diário, barracas de comida, eventos e outros.
Período: 25 de junho (domingo) 8:30 ～15:00
Local: Omotenashi Hiroba
(Takasaki-shi Takamatsu-cho) MAP
Informações: 027-343-5130

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,
Índia, Brasil, Coréia e vários países.
Pessoas de diversas nacionalidades irão expor sua comida típica da qual se
orgulham! Experimente e compare todas as comidas!
Também é uma ótima oportunidade de comunicar-se com pessoas de outras
nacionalidades!
Experimentem as delícias de cada país e aproveitem para apreciar as várias
atrações de palco !!
Data: 25 de junho (domingo)
11：00 ～ 18：00
Local: Izumi Ryokudo – Hana no Hiroba
(Oura-gun Oizumi-machi Sakada 1-1) MAP
Informações: 0276-61-2038

MUSEU DE ARTE MODERNA DE GUNMA

Este é uns dos museus de Gunma de arte que encontra-se no parque
Mori de Gunma! Você pode encontrar aproximadamente 1800 exposição
artísticas como pinturas ocidentais, pinturas japonesas, esculturas,
artesanatos, xilografuras, caligrafia oriental, e outros.
Com uma intensa programação de atividades culturais e educativas,
realiza cursos e oficinas, e oferece entretenimento para todas as idades.
Fechado: Toda segunda-feira
9:30 ～ 17:00
(se a segunda-feira for feriado, o museu estará fechado dia seguinte)
Local: Takasaki-shi Watanuki-machi 992-1 MAP
Entrada: entrada geral - 300 ienes, estudantes da faculdade e ensino
médio - 150 ienes, menores - gratuito
Informações: 027-346-5560

Takasaki

