EVENTOS
■FEIRA DE DARUMA (TAKASAKI)

2019.01
Takasaki-shi

A feira de Daruma será realizada na Avenida em frente a Estação
de Takasaki, saída oeste.
O local do evento será em frente ao "Hotel Washington Plaza",
até em frente à "Rádio Takasaki", onde tera uma grande feira de
Daruma, vendas de pratos de "Takasaki Lucky Restaurants" e
outros diversos eventos.
Data: 1 e 2 de Janeiro (terça-feira e quarta-feira) 10:00 – 16:00
Local: Saída oeste da avenida em frente a Estação de Takasaki
Informações: 027-330-5333
■MAEBASHI HATSUICHI

Maebashi-shi

Hatsu-ichi Matsuri é um dos maiores festivais tradicional que é
realizado no início do ano. Neste festival Hatsuichi Matsuri, é vendido
novos Darumas, e no mesmo dia é realizado o ritual de se queimar
Darumas do ano anterior.
Data: 9 de Janeiro (quarta-feira)
Local: Rota nacional 50 (avenida principal),
distrito comercial central MAP
Informações: 027-235-2211

■JOSHU-YAKI MANSAI

Isesaki-shi

Neste dia é preparado um yakimanju gigante, que equivale a 300
porções, que acredita-se trazer felicidade e sorte. Os visitantes
poderão saborear deste yakimanju gigante.
Data: 11 de Janeiro (sexta-feira) 14:00 –
Local: Templo de Isesaki (Isesaki-shi Hon-machi 21-1) MAP
Informações: 0270-24-5111

■VISITA AOS 7 TEMPLOS DOS 7 DEUSES

Venha participar do passeio pelo monte Kanayama e percorrer os
7 templos dos 7 deuses da Felicidade.
É um agradável passeio, onde pode-se caminhar e apreciar as
belas paisagens do monte Kanayama.
Data: 13 de Janeiro (domingo) 8：30～13：00
Local do encontro: Templo Daikoin
(Ota-shi Kanayama-machi 37-8)
MAP
Informações: 0276-47-1833

Ota-shi

■KAWAHARA ONSEN YUKAKE MATSURI

Naganohara

um festival que tem uma tradição de 400 anos, onde os jovens
usando o fundoshi (roupa interior masculina usada antes da 2ª
guerra) fazem uma batalha com as águas termais. Há um ditado
que diz que se esta água molhar algum visitante esta pessoa terá
sorte o ano inteiro.
Data: 20 de janeiro (domingo) 5:00 – 7:00
Local: Kawahara Onsen Tamayu
(Agatsuma-gun Naganohara-machi
Oaza Kawahara 234)
MAP
Informações: 0279-83-2591
14º FRANDE EXPOSIÇÃO DE GUNMA

Maebashi-shi

Juntamos todos os sabores e tecnicas de Gunma em um local.
Uma exposição com as "lojas e pessoas" que criaram a deliciosa
"comida" e a tradicional "técnica " de Gunma. Venha desfrutar.
Data: 9 de Janeiro (quarta-feira) – dia 15 (terça-feira)5 :00 – 7:00
(no último dia de evento será encerrado às 15:00)
Local: Maebashi Suzuran Honkan 8F
(Maebashi Chiyoda-machi 4 Chome 2-12-3) MAP
Informações: 027-243-7271

EXPOSIÇÃO DE GUNMA

Takasaki-shi

問い合わせ先：027-243-7271
Juntamos todos os sabores e tecnicas de Gunma em um local.
Uma exposição com as "lojas e pessoas" que criaram a deliciosa
"comida" e a tradicional "técnica " de Gunma. Venha desfrutar.
Data: 23 de Janeiro (quarta-feira) – dia 29 (terça-feira)5 :00 – 7:00
(no último dia de evento será encerrado às 17:00)
Local: Takasaki Takashima-ya 5F, 6F
(Takasaki-shi Asahi-cho 45) MAP
Informações: 027-243-7271
■ABERTURA DA ESTAÇÃO INTERNACIONAL DE ESQUI DE KUSATSU
Caça ao tesouro dos pequenos

Neste dia haverá uma atividade para as crianças procurarem um
tesouro escondido nas pistas de esqui e, estarão à venda
bilhetes de teleféricos para adolescentes pela metade do preço.
Além disso, os visitantes poderão ter a experiência de dirigir
uma motoneve, etc.
Data: 27 de Janeiro (domingo) 13:00~
※Evento somente para crianças (até 12anos)
Local: Estação Internacional de Esqui Tengu Yama Gerende
(Agatsuma-gun Kusatsu-machi Oaza Kusatsuji Shirane
Kokuyurin 158 Rinpan) MAP
Informações: 0279-88-8111
Pista de Esqui & Snowboard em Gunma PDF

Kusatsu-machi

