KAMITSUKENO HANIWA NO SATO KOUEN
É um parque histórico com a extensão de 12,9 hectares que
abrange os bairros de Ide e Hodota na cidade de Takasaki.
Os sítios arqueológicos (paleontológicos) do parque (túmulos de
antiguidades Hodota) são túmulos de épocas diferentes com um
comprimento total de 100m cercados por uma vasta vala dupla que
servem para firmar os Haniwas (são artesanatos confeccionados em argila
para uso ritual e enterradas com os mortos como objetos funerários).
Você encontrará também no parque o Museu da aldeia Kamitsuke,
Museu Memorial da Literatura Tsuchiya Bunmei e outros.
HODOTA KOFUNGUN
São grandes túmulos do poderoso clã que governou na área do sopé do Monte
Haruna, feito a partir da segunda metade do século V até o início do século VI.
Foi construído consecutivamente por 30 anos na ordem de: Ide Futagoyama
Kofun → Hodota Hachimanzuka Kofun → Hodota Yakushizuka Kofun.
HACHIMANZUKA KOFUN
Baseado em descobertas de escavações, uma réplica de um Túmulo,
de 1500 anos atrás, foi reproduzida. Em um setor do local, um grupo
de artesanatos de barro com forma de pessoas e animais foi
restaurado. Na parte de trás do túmulo há uma cúpula onde você
pode ver o sarcófago real.
KAMITSUKE NO SATO HAKUBUTSUKAN
O Museu Kamitsuke no Sato é um museu arqueológico que exibe as Haniwas
(figuras humanas, animais, entre outros elaborados com argila) datadas da
segunda metade do século 5 (período Kofun) encontrados na área sudeste do
Monte Haruna e os modelos reproduzidos.
Através de Haniwa, podemos imaginar e observar que as pessoas eram de
corações nobres e corajosos, as maravilhas de suas técnicas de 1500 anos atrás
Entrada: Entrada geral 200ienes
(160) preço para grupos com mais de 30 pessoas
Universitários e Est Ensino Médio 100 (80) ienes
Abaixo do Ensino Fundamental – Entrada gratuita
Horário de funcionamento: 9：30 às 17：00
Feriados: Todas as terças-feiras.
Exceto terças de feriado (fim do ano/ início do ano)
Informações: 027-373-8880
GUNMAKENRITSU TSUCHIYA BUNMEI KINEN
BUNGAKUKAN O Museu apresentará em homenagem ao poeta Tsuchiya
Bunmei, seus poemas (tanka) e suas experiências. Além disso, há coleções e
publicações de materiais literários relacionadoa à província de Gunma
Entrada para a exposição:
Entrada Geral 200 ienes (160)
universitários, est ensino médio 100 (80) iene
Ensino Fundamental e Menores entrada gratuita. (Casos de exibição especial
haverá custo extra)
Horário: das 9:30 às 17:00
Feriados: Todas as terças-feiras e (fim do ano/ início do ano)
Se terça-feira for feriado no calendário, estará fechado no dia seguinte
Informações: 027-373-7721
KAMITSUKENO HANIWA N0 SATO KOUEN
Localização: Takasaki-shi Hodotamachi Idemachi 2000-1 ＭＡＰ
Informações: 027-373-2461

