Eventos 2018.09
❐ Experiência de Treinamento ninja

（Nakanojo）

Você quer ser um ninja? Então, aqui você tem a oportunidade de
experimentar o mundo dos ninjas no Nakanojo Gardens, onde belas flores e
variedades de flores florescem !!. Aqui todos podem se divertir com uma
grande variedade de eventos. ※ Não é necessário registro prévio e
participação gratuita.
Data: domingo 9 de Setembro 10: 00 ~ 15: 00
Local: Nakanojo Garden (Nakanojo-machi Orida 2411) MAPA
Informações: 0279-75-8814

FESTIVAL "OIDE"

（Minakami）

"OIDE" tem o significado "mana água quente" e é como se fosse um pedido
para que as pessoas visitem o "SUIJYO ONSEN" É um festival organizado por
volutários local. Na primeira noite será o desfile de dança "OIDE", no segundo
dia "Omikoshi Togyo" e etc...
Data : 1 de Setembro (Sábado) ～ 2 de Setembro (Domingo)
Local : Rua Suijyo Onsen Tone-gun Minakami-machi Yuhara MAP
Contato : 0278-62-0401

❐ 6ºFestival de Fogos em Numata

（Numata）

Novamente EMOCIONANTE!!!
Assim como no ano passado foi planejado o Festival de fogos de Numata por
Marutamaya, chegando a um patamar mais elevado com novas técnicas para os
fogos de artifícios. O grande final é com certeza imperdivel!!
Data : 8 de Setembro (Sábado) 19:00 ～19:45
(Outros eventos a partir das 14:00)
Local : Numata-shi Sougou Undou Koen
(Numata-shi Suzurida-machi 626) MAP
Informações: 0278-23-2111

❐ Festival "IKAHO"
O tradicional "Hon-Mikoshi" , "Tarumikoshi" sobem as escadas da cidade. No dia
18 de Setembro é realizado a cerimônia do chá memorial que está relacionado
ao grande escritor "Tokutomi Roka" nascido na era Meiji.
Data : 18 de Setembro (terça-feira) ～ 20 (quinta-feira) 13:00 ～ 21:00
Local : Ikaho Ishidan-gai ( Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho12) MAP
Contato : 0279-72-3588

(Shibukawa)

❐ Festival de Fogos de Isesaki

(Isesaki)

Este festival tem chamado a atenção do povo das cidades de perto e até
mesmo das pessoas de outros Estados. Haverá muitos fogos de artifícios
grandiosos.
É uma ótima oportunidade de dar a última olhada nos fogos de artifício já que
será realizado no final deste verão.
Data : Dia 15 de Setembro (sábado)
18:30 ～ 19:30
(Se chover será realizado no dia seguinte, dia 16 (domingo)
Local : SEIBU KOUEN・TSUNATORI SPORT HIROBA
（Isesaki-shi Tsunatorihon-machi 1） MAP
Contato : 0270-27-2759
❐ Concerto no Lago de Haruna

（Takasaki）

Um festival musical será realizado em um palco especial no Lago Haruna
com o fundo do Monte Haruna, e haverá outros entretenimentos !!
Evento com a banda musical
Dia: 8 de setembro (sábado) 10:30 ~ 16: 00 entrada gratuito
(se chover será cancelado)
Concerto de Opera
Dia: domingo 9 de Setembro 13: 30 ~
Entrada: 3.000 ienes (lugares livres na fila da frente)
Local: Lago Haruna · Cenário sobre o lago ＭＡＰ
※ Em casos de chuva, o evento será em Fujiya kaikan
Informação: 027-374-5111
❐ Praça dos " Sabores do Mundo"

（Oizumi）

Em Oizumi há pessoas de aproximadamente 50 países diferentes e 16％
da população de Oizumi é de Brasileiros e Peruanos. Uma cidade rica na
diversidade de culturas. Pessoas de diferentes países se reúnem para
apresentar um prato típico do qual cada país se orgulha. Esse evento foi
iniciado em Abril de 2010.
Data : 23 de Setembro (domingo) 11：00～17：00
Local : Praça de Oizumi Midori Michi-bana
(Oizumi-machi Sakada 2-1)
Contato : 0276-61-2038

Inauguração "Plantação de Maçãs"

Nessa época em Numata-shi se inicia a colheita de maçãs.
Tanbém haverá como divertir-se na colheita de uvas.
Data : A partir de Setembro
Local : Plantação de maçãs MAP
Contato : 0278-20-1300 (Numata-shi Informações de Turismo)
Outras plantações de maçã e uva :
http://www.gtia.jp/kokusai/portuguese/admin/file/2018081008355fa3.pdf

（Numata）

