Presentes
Saquê japonês
Este saquê é fermentado na fábrica de saquê
Makino, a única da cidade. As matérias-primas
do saquê japonês são arroz e água. A água,
cuja importância na fabricação do saquê é
fundamental, é proveniente das famosas
fontes do monte Haruna. Seu sabor é
encorpado, Possuindo um verdadeiro aroma
de um saquê original.

Localização de Takasaki no Japão

6 e 7 de janeiro
Mercado de “Daruma” no Grande Festival Nanakusa de Shorinzan/Templo de Shorinzan
Daruma (Takamatsu-cho)

Fevereiro

Final de fevereiro até ﬁnal de março
Festival de Ameixas-Azedas de Misato/Bosque de Ameixas-Azedas de Misato

Março

Final de março até começo de abril
Festival de Cinema de Takasaki/Centro Cultural da Cidade de Takasaki (Suehiro-cho) e
salas de cinema da cidade, entre outros

Miyagi

Terceiro domingo de março
Festival de Ameixas-Azedas de Haruna/Centro Cultural de Haruna

Abril

Começo de abril
Festival de Cerejeiras de Shinmachi/Base das Forças de Auto-Defesa de Shinmachi
(Shinmachi)

Lago Haruna
Parque Memorial Kohan-no-Yado

Kurabuchi Onsen

Começo de abril até começo de maio
Festival de Flores de Flox de Shinmachi/Parque Misato Shibazakura (Misato-machi,
Matsunosawa)

Maio

027-378-3834 Hospedagem disponível

Julho

Último domingo de julho
Festival de Verão Misato Furusato/Parque Fureai Koen (Misato-machi, Nishi Akiya)

Agosto

15 de agosto
Fogos de Artifício do Festival do Comércio e Indústria/Festival Haruna Furusato/Parque
Torikawa (Shimomurada-machi)

Kurabuchi Onsen

027-378-2311 Hospedagem disponível

16 de agosto
Festival Shinmachi Furusato
Ginásio Torishima Sogo Ground, etc. (Shinmachi)

Kamezawa Onsen

Meados de agosto
Festival de Verão de Kurabuchi/Repartição de Kurabuchi (Kurabuchi-machi, Minokura)

027-378-4126 Hospedagem disponível
027-378-2333 Hospedagem disponível
027-378-3440 Sem hospedagem

Primeira sexta-feira de agosto
Fogos de Artifício do Festival de Haruna/Margens do Lago Haruna (Harunako-machi)

Gunma Onsen Yasuragi-no-Yu

Primeiro sábado e domingo de agosto
Festival de Takasaki/Praça Motenashi (Takamatsu-cho), etc.

027-372-4126 Sem hospedagem

Outubro

Harunako Onsen Yusuge Motoyu

Primeiro domingo de agosto
Festival Minowa-no-Sato/Kitsune-no-Yomeiri/Repartição de Misato (Misato-machi Nishi
Akiya)

027-374-9211 Hospedagem disponível

Harunako Onsen Lake Side Yusuge

027-374-9226 Hospedagem disponível
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Repartição de Haruna

Acesso a partir de Tóquio

De meados de dezembro até 25 de dezembro
Show de iluminação no lago Haruna/beira do lago Haruna(Lago Haruna)

Takasaki Kannonyama Onsen Nishikiyamaso
Kyogashima Tennen Onsen Yutori

Estação Annaka Haruna
Para Nagano
Estação
Yokokawa

Nos arredores de Takasaki também existem regiões com águas termais
classiﬁcados entre os principais do Japão.

Trevo Shibukawa Ikaho

Rodovia Kanto, Trevo Nerima até Trevo Takasaki e
Trevo Fujioka (aproximadamente 1 hora)
Linha Joetsu Shinkansen
Linha nagano Shinkansen, Estação Tóquio até
Estação Takasaki (aproximadamente 50 minutos)

Trevo Inteligente Komayose
(exclusivo para ETC)

A partir da região de Niigata

Via Expressa Kan’ etsu

Linha Principal
Shin’ etsu Honsen

Trevo
Trevo Takasaki
Sano Fujioka
Trevo Isesaki
Via Expressa Kita-Kanto
Junção Takasaki
Linha Takasaki/Linha Shonan Shinjuku

Via Expressa Joshin'etsu

Águas termais de Ikaho
55 minutos de ônibus a partir da estação de Takasaki
Águas termais de Kusatsu
1 hora e 30 minutos de trem a partir da estação de Takasaki
30 minutos de ônibus
Minowa-no-Sato/Kitsune-no-Yomeiri

Fogos de Artifício do Festival de Haruna

Trevo Fujioka

Trevo
Kawaguchi
Estação Omiya
Trevo Nerima
Estação Shinjuku

Via Gaikan
Trevo Misato

Estação Ueno
Estação Tóquio

Rodovia Kan'etsu, Trevo Niigata-Nishi até Trevo
Maebashi e Trevo Takasaki (aproximadamente 150
minutos)
Linha Joetsu Shinkansen, Estação Shinjuku até
Estação Takasaki (aproximadamente 80 minutos)

A partir da região de Nagano

Rodovia Joshin'etsu, Trevo Nagano até Trevo Yoshii
(aproximadamente 2 horas)
Linha Nagano Shinkansen, Estação Nagano até
Estação Takasaki (aproximadamente 50 minutos)

Trevo Maebashi
Labirinto de girassóis
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A partir da região de Tóquio

Trevo Maebashi

Linha Nagano Shinkansen

Cam

Informações sobre acesso

Para Niigata

Sub-prefeitura de Gunma

Sala da Antiga Mansão Shimoda
Lago Narusawa
Parque Kamitsuke Haniwa-no-Sato

Shiraiwa Kannon e
Templo Hasedera
Museu de Literatura em
Comemora ção a Bunmei Tsuchita
Museu Kamitsuke-no-Sato

Annaka – Haruna

Começo de dezembro/começo de janeiro
Takasaki Hikari-no-Pejento, arredores da prefeitura de Takasaki (Takamatsu-cho)

027-350-8811 Sem hospedagem

Ruínas do Castelo de Minowa
Bosque de Ameixas-Azedas de Misato
Sub-prefeitura de Misato

Bosque de Ameixas-Azedas de Haruna

Final de novembro
Feira Takasaki Ebisu/Zona central da cidade

027-322-2916 Hospedagem disponível

Yasuragi-no-Yu
Nippon Silk Center (Centro de Seda Nippon)
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Kita – Takasaki

Templo Shorinzan
Daruma
Mirante
“Hana-no-Oka”
de Hanadaka

Trevo Takasaki
Pinheiro de Grande Copa de Hagiwara
Trevo Maebashi-Minami

Takasaki Ton’ yamachi

Gunma – Yawata

Annaka

Shin – Maebashi

Takasaki

Ponte Wada

Prefeitura de Takasaki
〔
〕

Takasaki ostenta a maior
produção e a maior superfície
cultivada de ameixas-azedas
do Japão. Nos bosques de
ameixas-azedas de Haruna e
Misato estão plantados 220
mil pés dessa árvore, e
numerosos turistas visitam
esses locais para observar a
ﬂoração. Além disso, são
produzidos vários produtos
derivados de ameixas-azedas
tais como ameixas secas,
bebidas alcoólicas e sucos.

Haruna Onsen Spa House

Novembro

Parque Shibazakura
Tsutsuji-no-Sato

Trevo Matsuidamyogi

Ameixas-Azedas

027-374-9131 Hospedagem disponível

Começo de agosto
Festival Takasaki Kaminarimai/Praça Motenashi (Takamatsu-cho)

Tokyo

Osaka

Spa HouseSpa House
Sub-prefeitura de Kurabuchi
Seseragi-no-Yu
Pinheiro de Gunma
Aimagawa Onsen

Final de agosto
Festival Gunma “Haniwa-no-Sato” /Ruínas de Hachimanzuka (Ide-machi)

Centro de Previdência Social Kurabuchi Seseragi-no-Yu

Kyoto
Fukuoka

Hamayu Sanso

Final de agosto
Festival de Velas de Takasaki Byakui Daikannon “Bantokai” /Templo Jigenin
(Ishihara-machi)

Okukawaura Onsen (fonte artiﬁcial) Hamayu Sanso

Lake Side Yusuge
Yusuge Motoyu
Área de Camping Automotivo Harunako
Haruna Fuji
Teleférico Haruna San

Templo Tozenji

Para Kita Karuizawa

Linha Joetsu

Aimagawa Onsen Fureaikan

Final de maio
Festival de Música Yugen-no-Yashiro/Sala de música do templo xintoísta de Haruna
(Harunasan-machi)

Área de Camping Warabi Daira
Shinrin Koen

Junção Fujioka

Takasaki é uma região produtora de trigo de alta qualidade, e
vários são os produtos famosos que se utilizam dessa
matéria-prima. Um deles é o “Takasaki-udon” , um macarrão feito
com a variedade de trigo “kinu-no-nami” ( “onda de seda” ), que
se caracteriza por sua superfície lisa e consistência elástica.
Também se pode saborear o “okirikomi” , um prato típico feito de
macarrão de superfície larga cozido juntamente com nabo, inhame
e vários outros legumes e verduras.

Em Takasaki existem numerosas águas termais em meio a uma
natureza exuberante.

5 de maio
Subida Conjunta de Montanha na Cadeia Montanhosa de Tsunoochiyama/Hamayu
Sanso (Kurabuchi-machi)

Bem-vindo

Gunma/Takasaki

Kuroiwa
Templo Xintoísta Haruna

Linha Joetsu Shinkansen

Macarrão “Takasaki-Udon” e “Okirikomi”

As informações aqui contidas se referem a janeiro de 2008.

Planta da cidade de Takasaki
1º de janeiro
Concerto de Ano Novo de Takasaki/Centro Musical de Gunma (Takamatsu-cho)
Primeira visita do ano ao templo xintoísta/Templo Xintoísta de Haruna
(Harunasan-machi), etc.

Takasaki

Takamatsu-cho 35-1, Takasaki-shi, Gunma
370-8501
Tel. 027-321-1257
E-mail: kankou@city.takasaki.gunma.jp
http:/www.city.takasaki.gunma.jp

Janeiro

Takasaki Area Map
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Ponte Hijiriishi
Estacionamento
Minami Takasaki
Grande Ponte Jonan 〕〔
Estátua Sagrada
Byakui Daikannon Jardim Botânico Senryo
Dokutsu Kannon
(Caverna com Estátuas Sagradas)
Parque Tokumeien
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Kuragano

Museu de Arte Moderna da Província de Gunma
Museu Histórico da Província de Gunma
Bosques de Gunma
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Parque Kannonyama Family Park
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Para Tóquio

Shinmachi

A partir do aeroporto de Narita

Ônibus de alta velocidade, Aeroporto de Narita até
Saída Leste da Estação de Takasaki
(aproximadamente 3 horas)
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Cidade de Takasaki
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Contato
Seção de Turismo da Prefeitura da Cidade de
Takasaki
Associação de Turismo de Takasaki (corporação
jurídica)

Calendário de eventos

Águas termais

Trevo Shimonita

Informações
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Cidade de Takasaki

Monte Kannonyama

Lago Haruna

Templo Xintoísta Haruna

Daruma

Festival de Takasaki

Imagens em Rochas Dosojin

Flores das Estações do Ano
Em Takasaki, pode-se sentir as estações do ano
apreciando-se as várias espécies de ﬂores típicas de
cada época.

Mirante Hanadaka Hana-no-Oka

Em temp os remotos, a cidade de Tak asak i
prosperou como cidade onde se localizavam
hospedarias de beira de estrada. Atualmente, a
cidade é um importante pólo dentro da rede de
transporte de alta velocidade formada pelo
trem-bala e pelas vias expressas. Seu
movimentado comércio é também favorecido
por sua localização, a apenas 50 minutos da
região metropolitana de Tóquio. Além disso,
Takasaki é uma das poucas cidades do interior
que possuem orquestra própria, sendo a sede da
Orquestra Sinfônica de Gunma. A cidade serve
de palco para vários eventos musicais no Centro
Musical de Gunma ("Gunma Ongaku Center") e
em outros espaços. Com tudo isso, Takasaki
também proporciona contato com uma
exuberante natureza, possuindo várias águas
termais onde os visitantes podem relaxar.

Nas colinas do monte Kannonyama que se estendem a
oeste do centro da cidade se encontra a estátua
s a g r a d a B y a k u i D a i k a n n o n , co m u m s o r r i s o d e
misericórdia direcionado à cidade de Takasaki. Sua
estrutura de concreto tem 41, 8 metros de altura
(e qui v al e nte a um p ré dio d e 9 an dares) e 6 0 0 0
toneladas de peso. Pode -se visitar a par te
correspondente ao ventre da estátua. Pode-se apreciar
as imagens de Buda que se encontram internamente e
subir até a altura dos ombros, de onde se tem uma
vista panorâmica da cidade de Takasaki. Na primavera,
pode-se ver cerca de 3000 pés de cerejeiras em ﬂor,
cobrindo toda a colina com sua coloração.

O m o nte H a r u n a é u m d o s m a i s f a m o s o s d a
província de Gunma. Nessa paisagem montanhosa
se encontra o Lago Haruna, a uma altitude de cerca
de 1.100 metros, com sua bela superfície reﬂetindo
as diferentes cores das estações do ano. Na orla
externa da montanha foram preparadas trilhas para
caminhadas, onde se pode apreciar diferentes
espécies de ﬂores de acordo com a estação, desde o
ﬁnal de abril até o ﬁnal de setembro. No inverno,
realiza-se um show de iluminação à beira do lago,
em uma atmosfera mística.
[Acesso]
90 minutos de ônibus a partir da estação JR Takasaki

O templo xintoísta Haruna forma uma
vista majestosa, juntamente com
várias rochas de formato peculiar. Este
templo tem uma história de cerca de
1.400 anos e conta com fervorosos
ﬁéis. O pavilhão do templo formando
uma estrutura única com as rochas, as
construções históricas e as grandes
ár vores de mais de 6 0 0 anos s ão
apenas algumas das várias atrações.
Em frente ao portal, pode-se também
saborear a famosa sopa de macarrão
“Monzen Soba”.
[Acesso]
70 minutos de ônibus a par tir da
estação JR Takasaki

O “daruma” é um dos principais amuletos do Japão, e a
c i d a d e d e Ta k a s a k i é r e s p o n s á v e l p o r
aproximadamente 80% de toda a produção nacional.
A principal característica do “daruma” de Takasaki é a
sombrance lha em formato de grou e o bigo de
partindo do nariz em formato de tartaruga. Estes dois
animais, conhecidos pela longevidade, associam esta
simbologia ao rosto do amuleto. Para se fazer um
pedido ao “daruma”, primeiramente se mentaliza algo
tal como um ano de felicidade, e se desenha o olho
direito (para quem o vê de frente). Depois, se o desejo
for realizado, pinta-se o outro olho como sinal de
agradecimento.
Templo Shorinzan Daruma
Neste templo, considerado como o que deu origem ao
“daruma”, também se pode comprá-los. Todos os
anos, numerosos compradores visitam a chamada
“Feira do Daruma”, realizada nos dias 6 e 7 de janeiro.
[Meios de transporte]
20 minutos de ônibus da estação JR Takasaki
20 minutos a pé da estação JR Gunma Hachiman

É realizado todos os anos no primeiro sábado de
agosto. O centro da cidade ferve de alegria com
pessoas vestidas de trajes típicos “happi ”
carregando imagens sagradas ou puxando
carros alegóricos. Na noite de sábado, fogos de
artifício são lançados ao céu. Além do Festival de
Takasaki, outros festivais de verão são realizados
em vários locais da cidade no ﬁnal de julho e
agosto.
Flores de mais de 15 espécies como colza ou cosmo
podem ser vistas durante todo o ano, assim como a
paisagem das montanhas na região de Takasaki.
(Colza: ﬁnal de abril até ﬁnal de maio; cosmo: ﬁnal de
setembro até começo de novembro)
As regiões de Kurabuchi e Haruna, localizadas
a noroeste de Takasaki, têm para oferecer uma
exuberante natureza e um clima especial,
onde se pode praticar montanhismo, acampar,
ou aproveitar as águas termais. Além disso,
pode -se ver várias imagens em rochas
“dosojin” com formatos pitorescos. “Dosojin”
são imagens sagradas em forma de lápides ou
estátuas de pedra, sendo cultuados por ﬁéis
para proteger a localidade, trazer
prosperidade aos descendentes, ou evitar
acidentes de trânsito.

Parque Misato Shibazakura

“Shibazakura” (espécie de ﬂox) em três variedades de cores
(vermelho, rosa e branco) estão dispostos em ﬁleiras que
acompanham o solo e os caminhos, formando motivos que
se assemelham a ondas ou redemoinhos (meados de abril
até começo de maio)

[Meios de transporte]
40 minutos a pé ou 20 minutos de ônibus a partir da
estação JR Takasaki.
[Ingresso]
300 ienes por adulto para visitas na parte interna

Labirinto de girassóis: meados de
agosto até começo de setembro

B os qu e d e Am e i x as- A ze d as d e Época de mudança de coloração
Misato: ﬁnal de fevereiro até ﬁnal das folhas no parque Tokumeien:
de março
meados de novembro até começo
de dezembro

Cidade de Takasaki

Monte Kannonyama

Lago Haruna

Templo Xintoísta Haruna

Daruma

Festival de Takasaki

Imagens em Rochas Dosojin

Flores das Estações do Ano
Em Takasaki, pode-se sentir as estações do ano
apreciando-se as várias espécies de ﬂores típicas de
cada época.

Mirante Hanadaka Hana-no-Oka

Em temp os remotos, a cidade de Tak asak i
prosperou como cidade onde se localizavam
hospedarias de beira de estrada. Atualmente, a
cidade é um importante pólo dentro da rede de
transporte de alta velocidade formada pelo
trem-bala e pelas vias expressas. Seu
movimentado comércio é também favorecido
por sua localização, a apenas 50 minutos da
região metropolitana de Tóquio. Além disso,
Takasaki é uma das poucas cidades do interior
que possuem orquestra própria, sendo a sede da
Orquestra Sinfônica de Gunma. A cidade serve
de palco para vários eventos musicais no Centro
Musical de Gunma ("Gunma Ongaku Center") e
em outros espaços. Com tudo isso, Takasaki
também proporciona contato com uma
exuberante natureza, possuindo várias águas
termais onde os visitantes podem relaxar.

Nas colinas do monte Kannonyama que se estendem a
oeste do centro da cidade se encontra a estátua
s a g r a d a B y a k u i D a i k a n n o n , co m u m s o r r i s o d e
misericórdia direcionado à cidade de Takasaki. Sua
estrutura de concreto tem 41, 8 metros de altura
(e qui v al e nte a um p ré dio d e 9 an dares) e 6 0 0 0
toneladas de peso. Pode -se visitar a par te
correspondente ao ventre da estátua. Pode-se apreciar
as imagens de Buda que se encontram internamente e
subir até a altura dos ombros, de onde se tem uma
vista panorâmica da cidade de Takasaki. Na primavera,
pode-se ver cerca de 3000 pés de cerejeiras em ﬂor,
cobrindo toda a colina com sua coloração.

O m o nte H a r u n a é u m d o s m a i s f a m o s o s d a
província de Gunma. Nessa paisagem montanhosa
se encontra o Lago Haruna, a uma altitude de cerca
de 1.100 metros, com sua bela superfície reﬂetindo
as diferentes cores das estações do ano. Na orla
externa da montanha foram preparadas trilhas para
caminhadas, onde se pode apreciar diferentes
espécies de ﬂores de acordo com a estação, desde o
ﬁnal de abril até o ﬁnal de setembro. No inverno,
realiza-se um show de iluminação à beira do lago,
em uma atmosfera mística.
[Acesso]
90 minutos de ônibus a partir da estação JR Takasaki

O templo xintoísta Haruna forma uma
vista majestosa, juntamente com
várias rochas de formato peculiar. Este
templo tem uma história de cerca de
1.400 anos e conta com fervorosos
ﬁéis. O pavilhão do templo formando
uma estrutura única com as rochas, as
construções históricas e as grandes
ár vores de mais de 6 0 0 anos s ão
apenas algumas das várias atrações.
Em frente ao portal, pode-se também
saborear a famosa sopa de macarrão
“Monzen Soba”.
[Acesso]
70 minutos de ônibus a par tir da
estação JR Takasaki

O “daruma” é um dos principais amuletos do Japão, e a
c i d a d e d e Ta k a s a k i é r e s p o n s á v e l p o r
aproximadamente 80% de toda a produção nacional.
A principal característica do “daruma” de Takasaki é a
sombrance lha em formato de grou e o bigo de
partindo do nariz em formato de tartaruga. Estes dois
animais, conhecidos pela longevidade, associam esta
simbologia ao rosto do amuleto. Para se fazer um
pedido ao “daruma”, primeiramente se mentaliza algo
tal como um ano de felicidade, e se desenha o olho
direito (para quem o vê de frente). Depois, se o desejo
for realizado, pinta-se o outro olho como sinal de
agradecimento.
Templo Shorinzan Daruma
Neste templo, considerado como o que deu origem ao
“daruma”, também se pode comprá-los. Todos os
anos, numerosos compradores visitam a chamada
“Feira do Daruma”, realizada nos dias 6 e 7 de janeiro.
[Meios de transporte]
20 minutos de ônibus da estação JR Takasaki
20 minutos a pé da estação JR Gunma Hachiman

É realizado todos os anos no primeiro sábado de
agosto. O centro da cidade ferve de alegria com
pessoas vestidas de trajes típicos “happi ”
carregando imagens sagradas ou puxando
carros alegóricos. Na noite de sábado, fogos de
artifício são lançados ao céu. Além do Festival de
Takasaki, outros festivais de verão são realizados
em vários locais da cidade no ﬁnal de julho e
agosto.
Flores de mais de 15 espécies como colza ou cosmo
podem ser vistas durante todo o ano, assim como a
paisagem das montanhas na região de Takasaki.
(Colza: ﬁnal de abril até ﬁnal de maio; cosmo: ﬁnal de
setembro até começo de novembro)
As regiões de Kurabuchi e Haruna, localizadas
a noroeste de Takasaki, têm para oferecer uma
exuberante natureza e um clima especial,
onde se pode praticar montanhismo, acampar,
ou aproveitar as águas termais. Além disso,
pode -se ver várias imagens em rochas
“dosojin” com formatos pitorescos. “Dosojin”
são imagens sagradas em forma de lápides ou
estátuas de pedra, sendo cultuados por ﬁéis
para proteger a localidade, trazer
prosperidade aos descendentes, ou evitar
acidentes de trânsito.

Parque Misato Shibazakura

“Shibazakura” (espécie de ﬂox) em três variedades de cores
(vermelho, rosa e branco) estão dispostos em ﬁleiras que
acompanham o solo e os caminhos, formando motivos que
se assemelham a ondas ou redemoinhos (meados de abril
até começo de maio)

[Meios de transporte]
40 minutos a pé ou 20 minutos de ônibus a partir da
estação JR Takasaki.
[Ingresso]
300 ienes por adulto para visitas na parte interna

Labirinto de girassóis: meados de
agosto até começo de setembro

B os qu e d e Am e i x as- A ze d as d e Época de mudança de coloração
Misato: ﬁnal de fevereiro até ﬁnal das folhas no parque Tokumeien:
de março
meados de novembro até começo
de dezembro

Presentes
Saquê japonês
Este saquê é fermentado na fábrica de saquê
Makino, a única da cidade. As matérias-primas
do saquê japonês são arroz e água. A água,
cuja importância na fabricação do saquê é
fundamental, é proveniente das famosas
fontes do monte Haruna. Seu sabor é
encorpado, Possuindo um verdadeiro aroma
de um saquê original.

Localização de Takasaki no Japão

6 e 7 de janeiro
Mercado de “Daruma” no Grande Festival Nanakusa de Shorinzan/Templo de Shorinzan
Daruma (Takamatsu-cho)

Fevereiro

Final de fevereiro até ﬁnal de março
Festival de Ameixas-Azedas de Misato/Bosque de Ameixas-Azedas de Misato

Março

Final de março até começo de abril
Festival de Cinema de Takasaki/Centro Cultural da Cidade de Takasaki (Suehiro-cho) e
salas de cinema da cidade, entre outros

Miyagi

Terceiro domingo de março
Festival de Ameixas-Azedas de Haruna/Centro Cultural de Haruna

Abril

Começo de abril
Festival de Cerejeiras de Shinmachi/Base das Forças de Auto-Defesa de Shinmachi
(Shinmachi)

Lago Haruna
Parque Memorial Kohan-no-Yado

Kurabuchi Onsen

Começo de abril até começo de maio
Festival de Flores de Flox de Shinmachi/Parque Misato Shibazakura (Misato-machi,
Matsunosawa)

Maio

027-378-3834 Hospedagem disponível

Julho

Último domingo de julho
Festival de Verão Misato Furusato/Parque Fureai Koen (Misato-machi, Nishi Akiya)

Agosto

15 de agosto
Fogos de Artifício do Festival do Comércio e Indústria/Festival Haruna Furusato/Parque
Torikawa (Shimomurada-machi)

Kurabuchi Onsen

027-378-2311 Hospedagem disponível

16 de agosto
Festival Shinmachi Furusato
Ginásio Torishima Sogo Ground, etc. (Shinmachi)

Kamezawa Onsen

Meados de agosto
Festival de Verão de Kurabuchi/Repartição de Kurabuchi (Kurabuchi-machi, Minokura)

027-378-4126 Hospedagem disponível
027-378-2333 Hospedagem disponível
027-378-3440 Sem hospedagem

Primeira sexta-feira de agosto
Fogos de Artifício do Festival de Haruna/Margens do Lago Haruna (Harunako-machi)

Gunma Onsen Yasuragi-no-Yu

Primeiro sábado e domingo de agosto
Festival de Takasaki/Praça Motenashi (Takamatsu-cho), etc.

027-372-4126 Sem hospedagem

Outubro

Harunako Onsen Yusuge Motoyu

Primeiro domingo de agosto
Festival Minowa-no-Sato/Kitsune-no-Yomeiri/Repartição de Misato (Misato-machi Nishi
Akiya)

027-374-9211 Hospedagem disponível

Harunako Onsen Lake Side Yusuge

027-374-9226 Hospedagem disponível

Dezembro
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Repartição de Haruna

Acesso a partir de Tóquio

De meados de dezembro até 25 de dezembro
Show de iluminação no lago Haruna/beira do lago Haruna(Lago Haruna)

Takasaki Kannonyama Onsen Nishikiyamaso
Kyogashima Tennen Onsen Yutori

Estação Annaka Haruna
Para Nagano
Estação
Yokokawa

Nos arredores de Takasaki também existem regiões com águas termais
classiﬁcados entre os principais do Japão.

Trevo Shibukawa Ikaho

Rodovia Kanto, Trevo Nerima até Trevo Takasaki e
Trevo Fujioka (aproximadamente 1 hora)
Linha Joetsu Shinkansen
Linha nagano Shinkansen, Estação Tóquio até
Estação Takasaki (aproximadamente 50 minutos)

Trevo Inteligente Komayose
(exclusivo para ETC)

A partir da região de Niigata

Via Expressa Kan’ etsu

Linha Principal
Shin’ etsu Honsen

Trevo
Trevo Takasaki
Sano Fujioka
Trevo Isesaki
Via Expressa Kita-Kanto
Junção Takasaki
Linha Takasaki/Linha Shonan Shinjuku

Via Expressa Joshin'etsu

Águas termais de Ikaho
55 minutos de ônibus a partir da estação de Takasaki
Águas termais de Kusatsu
1 hora e 30 minutos de trem a partir da estação de Takasaki
30 minutos de ônibus
Minowa-no-Sato/Kitsune-no-Yomeiri

Fogos de Artifício do Festival de Haruna

Trevo Fujioka

Trevo
Kawaguchi
Estação Omiya
Trevo Nerima
Estação Shinjuku

Via Gaikan
Trevo Misato

Estação Ueno
Estação Tóquio

Rodovia Kan'etsu, Trevo Niigata-Nishi até Trevo
Maebashi e Trevo Takasaki (aproximadamente 150
minutos)
Linha Joetsu Shinkansen, Estação Shinjuku até
Estação Takasaki (aproximadamente 80 minutos)

A partir da região de Nagano

Rodovia Joshin'etsu, Trevo Nagano até Trevo Yoshii
(aproximadamente 2 horas)
Linha Nagano Shinkansen, Estação Nagano até
Estação Takasaki (aproximadamente 50 minutos)

Trevo Maebashi
Labirinto de girassóis
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inh

A partir da região de Tóquio

Trevo Maebashi

Linha Nagano Shinkansen

Cam

Informações sobre acesso

Para Niigata

Sub-prefeitura de Gunma

Sala da Antiga Mansão Shimoda
Lago Narusawa
Parque Kamitsuke Haniwa-no-Sato

Shiraiwa Kannon e
Templo Hasedera
Museu de Literatura em
Comemora ção a Bunmei Tsuchita
Museu Kamitsuke-no-Sato

Annaka – Haruna

Começo de dezembro/começo de janeiro
Takasaki Hikari-no-Pejento, arredores da prefeitura de Takasaki (Takamatsu-cho)

027-350-8811 Sem hospedagem

Ruínas do Castelo de Minowa
Bosque de Ameixas-Azedas de Misato
Sub-prefeitura de Misato

Bosque de Ameixas-Azedas de Haruna

Final de novembro
Feira Takasaki Ebisu/Zona central da cidade

027-322-2916 Hospedagem disponível

Yasuragi-no-Yu
Nippon Silk Center (Centro de Seda Nippon)
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Yutori

Kita – Takasaki

Templo Shorinzan
Daruma
Mirante
“Hana-no-Oka”
de Hanadaka

Trevo Takasaki
Pinheiro de Grande Copa de Hagiwara
Trevo Maebashi-Minami

Takasaki Ton’ yamachi

Gunma – Yawata

Annaka

Shin – Maebashi

Takasaki

Ponte Wada

Prefeitura de Takasaki
〔
〕

Takasaki ostenta a maior
produção e a maior superfície
cultivada de ameixas-azedas
do Japão. Nos bosques de
ameixas-azedas de Haruna e
Misato estão plantados 220
mil pés dessa árvore, e
numerosos turistas visitam
esses locais para observar a
ﬂoração. Além disso, são
produzidos vários produtos
derivados de ameixas-azedas
tais como ameixas secas,
bebidas alcoólicas e sucos.

Haruna Onsen Spa House

Novembro

Parque Shibazakura
Tsutsuji-no-Sato

Trevo Matsuidamyogi

Ameixas-Azedas

027-374-9131 Hospedagem disponível

Começo de agosto
Festival Takasaki Kaminarimai/Praça Motenashi (Takamatsu-cho)

Tokyo

Osaka

Spa HouseSpa House
Sub-prefeitura de Kurabuchi
Seseragi-no-Yu
Pinheiro de Gunma
Aimagawa Onsen

Final de agosto
Festival Gunma “Haniwa-no-Sato” /Ruínas de Hachimanzuka (Ide-machi)

Centro de Previdência Social Kurabuchi Seseragi-no-Yu

Kyoto
Fukuoka

Hamayu Sanso

Final de agosto
Festival de Velas de Takasaki Byakui Daikannon “Bantokai” /Templo Jigenin
(Ishihara-machi)

Okukawaura Onsen (fonte artiﬁcial) Hamayu Sanso

Lake Side Yusuge
Yusuge Motoyu
Área de Camping Automotivo Harunako
Haruna Fuji
Teleférico Haruna San

Templo Tozenji

Para Kita Karuizawa

Linha Joetsu

Aimagawa Onsen Fureaikan

Final de maio
Festival de Música Yugen-no-Yashiro/Sala de música do templo xintoísta de Haruna
(Harunasan-machi)

Área de Camping Warabi Daira
Shinrin Koen

Junção Fujioka

Takasaki é uma região produtora de trigo de alta qualidade, e
vários são os produtos famosos que se utilizam dessa
matéria-prima. Um deles é o “Takasaki-udon” , um macarrão feito
com a variedade de trigo “kinu-no-nami” ( “onda de seda” ), que
se caracteriza por sua superfície lisa e consistência elástica.
Também se pode saborear o “okirikomi” , um prato típico feito de
macarrão de superfície larga cozido juntamente com nabo, inhame
e vários outros legumes e verduras.

Em Takasaki existem numerosas águas termais em meio a uma
natureza exuberante.

5 de maio
Subida Conjunta de Montanha na Cadeia Montanhosa de Tsunoochiyama/Hamayu
Sanso (Kurabuchi-machi)

Bem-vindo

Gunma/Takasaki

Kuroiwa
Templo Xintoísta Haruna

Linha Joetsu Shinkansen

Macarrão “Takasaki-Udon” e “Okirikomi”

As informações aqui contidas se referem a janeiro de 2008.

Planta da cidade de Takasaki
1º de janeiro
Concerto de Ano Novo de Takasaki/Centro Musical de Gunma (Takamatsu-cho)
Primeira visita do ano ao templo xintoísta/Templo Xintoísta de Haruna
(Harunasan-machi), etc.

Takasaki

Takamatsu-cho 35-1, Takasaki-shi, Gunma
370-8501
Tel. 027-321-1257
E-mail: kankou@city.takasaki.gunma.jp
http:/www.city.takasaki.gunma.jp

Janeiro

Takasaki Area Map
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Ponte Hijiriishi
Estacionamento
Minami Takasaki
Grande Ponte Jonan 〕〔
Estátua Sagrada
Byakui Daikannon Jardim Botânico Senryo
Dokutsu Kannon
(Caverna com Estátuas Sagradas)
Parque Tokumeien

Parque de Camping Joinus

Kannonyama Onsen Kinzansou

Junção Takasaki
Takasaki
Lin
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Kuragano

Museu de Arte Moderna da Província de Gunma
Museu Histórico da Província de Gunma
Bosques de Gunma

Negoya

Lin

Parque Kannonyama Family Park

ha

Sub-prefeitura de Shinmachi
Jos

hin

De
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Para Tóquio

Shinmachi

A partir do aeroporto de Narita

Ônibus de alta velocidade, Aeroporto de Narita até
Saída Leste da Estação de Takasaki
(aproximadamente 3 horas)

N
0

Posto de gasolina
Cidade de Takasaki

1km

2km

3km
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Contato
Seção de Turismo da Prefeitura da Cidade de
Takasaki
Associação de Turismo de Takasaki (corporação
jurídica)

Calendário de eventos

Águas termais

Trevo Shimonita

Informações
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