Eventos 2017.11
Festa de Fujioka 2017

Fujioka-shi

Novamente este ano será realizada no outono a "Festa de Fujioka",
Quando se reúnem indústrias de alimentos deliciosos no parque central.
Também haverá um concurso para eleger as melhores novidades em
atração onde visitantes votarão e escolherão o vencedor. Haverá
muita diversão, com apresentações e um lugar especial para as
crianças brincarem.
Data : Dia 5 de Novembro (Domingo)
10:00～15:00
Local: Parque central Fujioka
(Fujioka-shi Fujioka 1567-1) MAP
Contato: 0274-40-2317
King of Pasta 2017

Takasaki-shi

Todos os restaurantes de espaguete (macarrão) de Takasaki-shi.
Reunir-se-ão para apresentarem os seus pratos especiais. Aquele
que conseguir mais votos, será coroado "O Rei do espaguete"
Data : Dia 12 de Novembro (Domingo) 10:00～16:00
Local : Praça Motenashi
(Takasaki-shi Takamatsu-machi) MAP
Contato : 027-321-1257

Joshu Numata Masuda Matsuri

Numata-shi

Neste ano Gunma-ken Numata-shi Masuda no Sato realizará "o 2° Festival
Joshu Numata Masuda".
Também será realizada a batalha deliciosa que contará com os gourmets de
todas as partes de Masuda Yukari.
É um evento que todos os amantes de História e todas as pessoas irão
diverti-se.
Data: Dia 11 e 12 de Novembro (domingo) 10:00～17:00
Local: Avenida central (hokosha tengoku), Suga jinjya,
parque Numata, Escola primária Numata
Contato: 0278-23-2111

Festival Industrial de Tomioka-shi
No festival haverá distribuição gratuita de, leite, mochi, konnyaku,
yakiniku, e outras delícias... Haverá venda de Produtos agrícolas
especiais da exposição. Haverá também sorteios e o evento para
acariciar os animais.
Data: Dia 19 de Novembro (Domingo) 10:00～14:00
Local: Parque Momiji Daira Sougou
(Tomioka-shi Kamikuroiwa 1377-1) MAP
Contato: 0274-62-1511

Tomioka-shi

Festival Ebisuko

Kiryu-shi

Em meio ao inverno que chega em Novembro, os devotos vibram até tade
da noite.
Este é o festival realizado no templo Nishinomiya, chamado de "Kiryu
Ebisuko".
Data: 19 de Novembro (domingo) dia 20 (segunda)
Local: Nishinomiya Jinjya
(Kiryu-shi Miayamoto-cho 2 região)
Contato: 0277-22-4395

27 Festival Internacional

Takasaki-shi

Haverá muita diversão, tais como: capoeira, Belly dance, dança coreana,
apresentações com instrumentos coreanos de percussão e uma
demonstração da cerimônia do chá. O Carnaval Internacional de
JOMO-jet será realizado no mesmo dia. Haverão várias atrações com as
quais você poderá ter novas experiências. A GTIA (associação
internacional de turismo e produtos locais de Gunma) também marcará
sua presença. Você poderá aprender como fazer uma automassagem gratis
ou participar da confecção de artesanato em Papercraft.
Data: 26 de Novembro (domingo) 11:00 – 15:00
Local: Viento Takasaki Salão de exposições
(Takasaki-shi Tonya-machi 2-7) MAP
Contato: 027-321-1201
Light Up Sakurayama
No parque Sakurayama, nos meses de novembro e dezembro,
florescem mais de 7.000 árvores de “sakura de inverno”, que é
considerada uma espécie rara em todo o país. As folhas das árvores
“momiji”, “keyaki” e outras, adquirem uma coloração vermelho e
amarelo no outono. A combinação das cores dessas árvores desenha um
belíssimo cenário no parque. Nessa época é elaborada uma iluminação
especial, para que os visitantes possam também apreciar este belo
espetáculo durante a noite.
Data: Inicia em Novembro e vai até o final de Dezembro das 16:00 às
21:00
Local: Parque Sakurayama Shinrin
(Fujioka-shi Sambakawa 2166-1) MAP
Contato: 0274-52-3111
ILUMINAÇÃO DA PONTE KASHIMA EM IKAHO
Próximo as águas termais do Ikaho Onsen (Kajibashi), a Ponte
Kashima rebe uma iluminação especial com a finalidade de realçar a
beleza exuberante das folhas das arvores que a ladeiam. A cada 10
minutos é mudado o ângulo e a intensidade da iluminação para dar,
ainda, mais destaque a esse belíssimo espetáculo da natureza.
Data: Até dia 12 de Novembro (domingo)
Local: Shibukawa-shi Ikahi-machi Ikaho MAP
Contato: 0279-72-3151
Locais para apreciação do “Koyo”

Fujioka-shi

Shibukawa-shi

