Kameyama de Asobo!

Início de Dezembro

亀山 で
あそぼ！

Human Festa
in Kameyama

ヒューマンフェスタ in 亀山

Evento no quais diversas organizações realizam exposições, concurso de monografias
e oratória, palestras
etc., sob o tema dos
Direitos Humanos.

Produtos famosos
Kameyama Misoyaki-udon
亀山みそ焼きうどん（macarrão japonês）

Kameyama cha

亀山茶（Chá de Kameyama）

Rosoku

ろうそく（Velas）

Início de Abril

Kannonyama Haru Matsuri
観音山春まつり

Muitos eventos podem ser desfrutados
no Parque Kannonyama cheio de
cerejeiras, localizado no interior do
Parque Semi-nacional de Suzuka.
Início de Abril

Shoboji Sanso-ato

春

正法寺山荘跡（Cerejeiras）

Ruínas do castelo pertencido ao senhor
feudal que governava esta região.
Importante local, designado como patrimônio cultural nacional em janeiro de
1981. Lugar famoso com cerca de 200
cerejeiras, atraindo muitos visitantes.

Final de Março

Mitsumata
みつまた

Dezenas de milhares de Mitsumata,
crisântemos no gênero Edgeworthia
podem ser vistos, formando um
tapete amarelo nas montanhas. O
desabrochar pode ser apreciado
entre o fim de março e início de
abril. Este gênero de crisântemo é
usado como matéria-prima dos
papéis tradicionais japoneses Sakamoto.

Primavera Taiganji

Edição/Publicação

Início de Maio
太巌寺（Glicínia）

Local famoso na província
pelas suas glicínia. Este
exemplar possui cerca de
130 anos de idade, possuindo como característica
um ramo de flores com
mais de 1m.

Início de Janeiro

Edonomichi
City Marathon
江戸の道シティマラソン

Final de Janeiro

Kameyama Oichi

亀山大市

Realizado há mais de 130 anos, o
famoso evento tradicional de
inverno de Kameyama, originalmente celebrado com o início das
grandes liquidações de véspera do
antigo ano novo. Há diversas barracas com comidas atraindo muitas
pessoas.

冬

Mapa Guia

Inverno

Setor de Promoção à Sociedade de
Convivência Harmônica
do
Departamento Cultural da Cidade de
Kameyama

ＴＥＬ 0595-84-5066
Data de Publicação

Meados de Fevereiro

Março de 2012

KIFAMIGO Fureai Hiroba

Início de Abril

Mais informações no
site da Cidade de

Kameyama ⇒

Kameyama-jo Sakura Matsuri
Taikoji Nawate

KIFAMIGO ふれあいひろば

Encontro de promoção da interação multicultural promovido pela Associação de Intercâmbio Internacional de Kameyama (KIFA), contendo realização de discursos entre outros.

亀山城桜まつり

太岡寺畷（Cerejeiras）

ポルトガル語

Início de Junho

Hanashobu Matsuri

花しょうぶまつり

Nos quase 4.000 m 2 do
parque são cultivadas em
torno de 20.000 flores de
cerca de 100 espécies de
iris japonês. Há comércio
de iris e orientação sobre
o cultivo. Também é possível adquirir produtos
locais.

夏

Principais festivais
fora de
Kameyama

Verão

Início de Junho

Final de Julho

Sekijuku Natsu Matsuri

関宿夏まつり
Evento tradicional iniciado na Era Edo. Desfilam 4
carros alegóricos. Durante seu apogeu eram 16
carros disputando o título de mais belo. Há teorias
que dizem que expressão “seki-no- yama” (que
significa esforçar-se até seu limite), originou-se
através dos desfiles realizados na pequena Sekijuku (uma das 53 estações da Estrada Tokai).

Sakamoto Tanada Noagari Matsuri

Meados de Outubro

坂本棚田野上がりまつり

Mitsudera Cosmos Matsuri

三寺コスモスまつり

秋

Outono

Flores de cosmos, a mais representativa
do outono, desabrocham por cerca de 4
a 5 hectares do campo. Também é possível fazer um pequeno lanche e adquirir
produtos agrícolas.

Tsu
Início de Outubro

Kameyama Aozora
Ocha Matsuri

Fevereiro
Final de Julho

Kameyama-shi
Noryo Taikai 亀山市納涼大会
São realizadas apresentações de
palco, dança em grupo da
cidade, grandes sorteios etc. Há
também barracas com comidas,
atraindo muitas pessoas.

Início de Novembro

Final de Agosto

Sekijuku Noryo Hanabi Taikai

関宿納涼花火大会

Cerca de 2000 fogos de artifício são disparados, colorindo belamente o céu da noite. É realizado em
torno do leito do Rio Suzuka, próximo ao Corpo de
Bombeiros de Seki, com diversas barracas com
comidas atraindo muitas pessoas.

Tokaido Sekijuku
Kaido Matsuri 東海道関宿街道まつり
Divertido evento contendo uma
procissão que revive a época em que
viajantes cruzavam Estrada Tokaido,
concurso de fantasias de época, venda
de artigos especiais etc.

Tsu Hanabi Taikai

津花火大会
Início de Outubro
Dezembro

Tsu Matsuri

津まつり

Kokusai Koryu Festival

国際交流フェスティバル

Yokkaichi
Agosto

四日市市

Yokkaichi Hanabi Taikai
四日市花火大会

Dai Yokkaichi Matsuri
大四日市まつり

Suzuka
Meados de Abril

Início de Agosto

Waiwai Gayagaya Festa
ワイワイ ガヤガヤ フェスタ

亀山青空お茶まつり

O Chá Kameyama é principalmente produzido em
piloto em montanhas com
torno de 87 hectares. Anualmente, visando o intercâmbio
entra produtores de chá e a
população, são promovidas
práticas de colheita e amassamento manual do chá. Há
também venda de chá e
produtos, atraindo grande
quantidade de pessoas.

津市

鈴鹿市

Kokusai Koryu Festa
国際交流フェスタ

Início de Agosto

Suzuka Festival
すずかフェスティバル

Setembro

Balloon Festival
バルーンフェスティバル
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Kameyama de Asobo!

亀山 で あそぼ！
Sekisuikei

亀山市立図書館

Mitsumata

O cenário mais belo em
toda a cidade. Da primavera ao verão, é bastante
popular para a realização
de acampamentos e escaladas nas montanhas. É necessária a realização de
reserva para o uso das Instalações de Pesquisa de
Campo de Sekisuikei. O contato durante o período de
funcionamento (1º de abril a
31 de outubro) é pelo telefone 0595-85-2800. Fora
desse período, contatar a
Fundação para Revitalização da Comunidade Regional da Cidade Kameyama (TEL: 0595-82-7111).

Library
亀山市歴史博物館

坂本棚田
Uma linda paisagem que, em
julho de 1999, foi escolhida para
a Seleção dos 100 Terraceamentos do Japão. No início do verão
é realizado o Matsuri Tanada Noagari.

Sh

Sunshine Park サンシャインパーク

亀山市若山町 7-30

Taiganji
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太巌寺 Glicínia
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Churrasco

亀山市青少年研修センター

Seishonen-no-tameno Kagaku no Saiten

do

Kameyama Nihongo Kyoshitsu

★亀山日本語教室
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Suzuka Toge Shizen-no Ie
鈴鹿峠自然の家

Kameyama-shi Hawaka-cho
亀山市羽若町 545

Aiai Matsuri

637

★あいあい祭

Futomori-cho Cosmos Batake
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太森町コスモス畑 Plantação de Cosmos

Suzuka Magouta Kaikan

302

鈴鹿馬子唄会館

306
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Kameyama PA

正法寺山荘跡 Cerejeiras

亀山 PA

Kameyama Aozora Ocha Matsuri

亀山城桜まつり

Tokaido Sekijuku Kaido Matsuri
東海道関宿街道まつり

関ロッジ

JR 井田川駅
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亀山公園
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Kameyama Shiyakusho
亀山市役所

565

41

28

566
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Kameyama Eki

Seki Eki
JR 関駅

144

Cosmos Batake

コスモス畑 Plantação de Cosmos

Kabuto Eki
JR加太駅

久我 IC

Itaya IC

板屋 IC

Minamizaike IC
南在家 IC

Kuga IC

Meihan Kokudo
名阪国道

鈴

144

名阪森林パーク

Instalação construída
em meio à natureza,
possibilitando seu
aproveitamento ao
máximo. É possível a
prática de pesca em
montanha de trutas e
amagos, mini golf,
acampamentos,
churrascos etc.
（TEL:0595-98-0605）
http://www.miesc.or.j
p/mic/company/mei
han/

Salão Cultural

☎0595-82-7111

144

Ise- Seki IC
伊勢関 IC

関 IC

649

Taikoji Nawate

Churrasco

亀山市文化会館

Kameyama-shi Higashimiyuki-cho

Cerejeiras

太岡寺畷

Caminho construído a partir do
dique do Rio
Suzuka e fragmento de Tokaido,
estrada principal
que ligava Edo
(Tokyo) a Kyo
(Kyoto).
Na primavera há
um
grande
florescer de cerejeiras, formando
uma linda paisagem.
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Meihan Shinrin Park

Kameyama-shi Bunka Kaikan
亀山市東御幸町 63

Mukai IC

向井 IC
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Seki IC

25

JR亀山駅

Seki JCT

Realizado anualmente de acordo com o
período do desabrochar das cerejeiras plantadas em torno da torre do castelo de Kameyama (Tamon Yagura). Muitas pessoas
comparecem, aproveitando os eventos e
barracas.

里山公園

Kameyama Koen

西野公園

Piscina etc.

東野公園 Ginásio esportivo etc.

Satoyama Koen

647

(Ginásio esportivo, piscina etc.)

関Ｂ＆Ｇ海洋センター

Higashino Koen

2

1

Nishino Koen

Seki B&G
Kaiyo Center

640

Idagawa Eki

Kameyama IC
亀山 IC

Masumi Koen ますみ公園
Kameyama-jo Tamon Yagura
Kameyama-jo Sakura Matsuri
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Seki Lodge

Meados de Outubro

Nakanoyama Pilot
中の山パイロット

Shoboji Sanso-ato

☎0595-84-3311

亀山城多門櫓

639

亀山青空お茶まつり

旧東海道関宿

Kameyama-shi
Sogo Hoken Fukushi Center Aiai
亀山市総合保健福祉センター「あいあい」

Kameyama JCT

亀山JCT

Área de conveniências de auto-estrada
formada com a união da Área de Estacionamento Kameyama da Rodovia Higashi
Meihan Jidoshado e um parque urbano.
(TEL：0595-83-0339)
É possível a realização de churrascos mediante reserva. (Somente para reservas :
090-1473-2333).

☎0595-82-3130

★青少年のための科学の祭典
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Museu Histórico

☎0595-83-3000

Kameyama-shi
Seishonen Kenshu Center
亀山市若山町 7-10

in

☎0595-82-0542

Kameyama-shi
Rekishi Hakubutsukan

Sakamoto Tanada

みつまた

石水渓

Kyu Tokaido Sekijuku

Biblioteca

Kameyama-shi Wakayama-cho

亀山市若山町 7-20

Churrasco

Utilizando a desativada Escola Primária
Sakashita, aqui funcionam Instalações de
Atividade de Campo, onde é possível a realização de acampamentos e o uso como
pousada para treinamentos. Há também
piscina e observatório astronômico. É necessário fazer reserva. Inscrições / contato:
Setor de Educação Contínua (TEL: 0595-845057).

Kameyama shiritsu Toshokan

28

648
648

Shimonosho Eki

JR下庄駅

649

Mitsudera
Cosmos Matsuri
三寺コスモスまつり

太巌

