EVENTOS
FESTA DE FUJIOKA 2018

2018.11
Tomioka

Novamente este ano será realizada no outono a "Festa de
Fujioka", Quando se reúnem indústrias de alimentos
deliciosos no parque central. Também haverá a "Fujioka C-1
Grand Prix" para eleger a melhor novidade gourmet de
Fujioka. visitantes votarão LU e escolherão o vencedor.
Haverá muita diversão, com apresentações e um lugar
especial para as crianças brincarem.
Data: 4 de Novembro (domingo) 10：00～15：00
Local: Parque central Fujioka
(Fujioka-shi Fujioka 1567-1) MAP
Informações: 0274-40-2317

KING OF PASTA 2018

Takasaki

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: 10 (sábado) e 11 (domingo) de Novembro 10:00～16:00
Local: Praça Motenashi
(Takasaki-shi Takamatsu-machi) MAP
Informações: 027-321-1257

JOSHU NUMATA MASUDA MATSURI

Numata

Neste ano Gunma-ken Numata-shi Masuda no Sato
realizará "o 3° 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 10 e 11 de Novembro 10:00～17:00
Local: Avenida central (hokosha tengoku), Suga jinjya,
parque Numata, Escola primária Numata MAP
Informações: 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: 18 de Novembro (domingo) 10:00～14:00
Local: Prefeitura de Tomioka SHIRUKURU HIROBA
(Tomioka-shi Tomioka 1460-1) MAP
Informações: 0274-62-1511

Tomioka

FESTIVAL EBISUKO

Kiryu

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: 18 (domingo) e 19 (segunda-feira) de Novembro
Local: Nishinomiya Jinjya
(Região de Kiryu-shi Miayamoto-cho 2)
Informações: 0277-22-4395

FESTIVAL "SHIMONITA NEGI"

Shimonita

É um evento exclusivo de Shimonita para promover o produto
「 SHIMONITA NEGI 」 . Farémos ¨Imenso Negima¨, que os
participantes irão fazer e assar, e ¨Daimyo-yaki¨ que é assar o
Negi (cebola) de um modo simples. Além disso, fará vendas
de produtos agrícolas, distribuição gratuita de Yakiniku (rosbife),
e outros.
Data: 23 de Novembro (sexta-feira/feriado) 9:00～15:30
Local: Shimonita-machi k onnyak u te zuk uri taik en
Doujo mae hiro ba＆Nak amachi doori
( K anr a- g un Sh im on i ta- c ho O a za Sh im on i ta 3 90- 1) M A P

Informações: 0274-82-2111

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: sexta,sábado e domingo até dia 25 de Novembro
Local: Parque Sakurayama Shinrin
(Fujioka-shi Sambakawa 2166-1) MAP
Informações: 0274-52-3111

Fujioka

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 18 de Novembro (domingo)
Local: Shibukawa-shi Ikahi-machi Ikaho MAP
Informações: 0279-72-3151
Locais para apreciação do “Koyo” → CLIQUE AQUI

Shibukawa

