DICAS DE PASSEIO
As informações a seguir estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor confirmar antes de se deslocarem.

Erth’s Dinosaur Zoo ~Zoológico de Dinossauros (Erth's ダイナソー・ズー 〜恐竜どうぶつ園〜)

Para os amantes de dinossauros, um evento imperdível! São dinossauros que se movem de forma real,
levando os visitantes a uma viagem ao passado. Uma atração participativa com shows de dinossauros,
partindo da Austrália e fazendo um grande sucesso na Inglaterra e Estados Unidos, chegando agora no
Japão pela primeira vez. Os apresentadores utilizam vários fantoches de dinossauros, narrando às crianças
sobre sua história, tendo contato direto com os mesmos, oferecendo uma oportunidade única e divertida
de aprender sobre os dinossauros.
Dinossauros bebês, insetos gigantes, Tiranossauro, dinossauros herbívoros gigantes e outros estarão
animando a platéia neste show único. Venha conferir!
Data/Horário: 9 (terça) de Agosto: 13h (abertura às 12h30), 15h30 (abertura às 15h). 10 (quarta) de
Agosto: 13h (abertura às 12h30) e 15h30 (abertura às 15h)
Local: Tokai-shi Geijutsu Gekijo Dai Hall (Hall do Teatro Artístico da Cidade de Tokai) – Aichi-ken Tokai-shi
Ota-cho Shimohamada 137 (Yuunaru Tokai)
Ingresso: 3.000 ienes (assento reservado). Ingressos à venda nas agências Ticket Pia e principais lojas de conveniências.
Acesso: acesso direto da estação [Otagawa] da linha de trem Meitetsu
Informações: Chukyo Television Jigyo – Tel: 052-957-3333 (dias úteis das 10h às 17h, somente em japonês)
Foto: cedida pelo Chukyo Television Jigyo

Iluminação do Festival das Estrelas 2016 - Iluminação da Via Láctea (七夕ライトアップ２０１６年〜地上の天の川点灯〜)

O Stone Museum Hakusekikan (Museu de Pedras), é um museu de minérios e pedras preciosas, localizado
na cidade de Nakatsugawa, na província de Gifu. Poderão apreciar cristais, diamantes, fósseis antigos,
pedras do monte Everest e muitas outras pedras raras e inusitadas. Esta iluminação do Festival de Estrelas
que teve início em 7 de julho de 1995, neste ano será realizado por 4 dias. A via Láctea terrestre iluminada,
com uma extensão de mais de 300 metros, o pequeno cosmo e a árvore de pedra iluminada, transformam
o ambiente num mundo de fantasia. Durante o evento, poderão participar de eventos (alguns pagos),
como caça de pedras preciosas, ouro e fóssil, mini feira, barracas de comidas típicas de regiões famosas e
mais. Do dia 8 (sexta) a 10 (domingo), poderão ainda participar da sessão de observação das estrelas. Vale
a pena vir de dia e conhecer todas as instalações do museu, inclusive a maior pirâmide do Japão, com um
labirinto no seu subsolo. Venha conferir!
Data: 7 (quinta) a 10 (domingo) de Julho (4 dias) das 18h às 21h
Local: Stone Museum Hakusekikan (Museu de Pedras) - Gifu-ken Nakatsugawa-shi Hirukawa 5263-7
Entrada: franca, das 18h às 21h (o salão de exposições e o labirinto da pirâmide estarão fechados). Entrada até as 16h30, pagando o ingresso normal, poderão
permanecer no museu para o evento noturno (a partir do ginásio 800 ienes, crianças do primário 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito)
Acesso: cerca de 15 minuto de taxi da estação [Ena] da linha de trem JR Chuo. De carro, cerca de 15 minutos da IC de Ena pela estrada Chuodo.
Informações: Stone Museum Hakusekikan - Tel: 0573-45-2110 (em japonês)
Foto: Via Láctea iluminada – cedida pelo Stone Museum Hakusekikan

Excursão pela Fábrica da Coca-Cola (コカ・コーライーストジャパン工場見学)

A empresa Coca-Cola East Japan, abre suas portas para visitação pública, gratuitamente para que seus
consumidores possam conhecer todo processo de fabricação da mais popular bebida. A visitação acontece
nos dias úteis, de segunda a sexta e feriados, somente com reserva em horários pré-determinados. Na fábrica
da Coca-Cola East Japan de Tokai, a programação da visitação se inicia com a apresentação de DVD, visitação
da fábrica, exposição participativa e muito mais. A visitação é realizada somente em japonês.
Datas para visitação: de segunda a sexta e feriados (exceto dias de folga da fábrica)
Horário de visitação: a partir das 10h, 13h, e 15h30 (compareça ao local até 10 minutos antes do horário)
Duração: cerca de 50 minutos
Local: Coca-Cola East Japan Tokai Kojo (Fábrica da Coca-Cola East Japan de Tokai) – Aichi-ken Tokai-shi
Minami Shibata-cho Tonowari 266-18
Taxa: gratuita Número de visitantes: de 2 a 100 pessoas
Reservas: a partir de 2 meses a 1 semana antes da data desejada. Confira no site, a situação da reserva.
Acesso: cerca de 20 minutos da estação [Meiwa] da linha de trem Meitetsu Tokoname.
Informações e reservas: Coca-Cola East Japan Tokai Kojo-nai Kengaku Tanto – Tel: 052-602-0413 (em japonês) das 9h às 17h (de segunda a sexta e feriados (exceto
dia de folga da fábrica). Caso o responsável esteja acompanhando a visitação, não haverá atendimento telefônico.）
Website: https://www.ccej.co.jp/plant/list/tokai/ Foto: cedida pela Coca-Cola East Japan

Excursão para a Fábrica de Cerveja Kirin em Nagoya (キリンビール名古屋工場見学)

Que tal conhecer a fábrica de Cerveja Kirin, conhecendo todo seu processo de fabricação e ainda degustar uma
cerveja bem gelada? Esta visitação permite ao visitante fazer a comparação do mosto, do primeiro e do segundo
processo de extração, degustação de malte e ainda experimentar o aroma do lúpulo (planta utilizada na
produção de cerveja). Ative os seus cinco sentidos e aproveite o passeio pela fábrica de cerveja Kirin. As crianças
e gestantes que não podem ingerir alcool, poderão degustar sucos e chás de produção da mesma fábrica. A
visitação é realizada somente em japonês.
Datas para visitação: todos os dias (exceto segundas-feiras (em caso de feriado, no dia útil seguinte), feriado
de final de ano e dias de manutenção). A visitação está aberta aos sábados, domingos e feriados, mas a linha de
produção estará desativada.
Horário de visitação: 10h10, 11h10, 12h10, 13h10, 14h10 e 15h10. Duração: 70 minutos, incluindo horário
para degustação
Local: Kirin Beer Nagoya Kojo (Fábrica de Cerveja Kirin em Nagoya) – Aichi-ken Kiyosu-shi Terano Hanagasa 100
Taxa: gratuita Número de visitantes: a partir de 1 pessoa até 35 pessoas/vez
Reserva: a partir do dia 1o de 3 meses antes da data desejada. Efetue a reserva antecipadamente por telefone ou pelo site abaixo.
Acesso: cerca de 5 minutos da estação [Owari Hoshinomiya] da linha de trem Johoku ou utilizar o ônibus direto saindo da estação de [Biwajima] da linha de trem JR Tokaido
Informações e reservas: Kirin Beer Nagoya Kojo – Tel: 052-408-2000 (em japonês) das 9h30 às 16h (exceto segundas-feiras e feriado de final de ano)
Website: http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/nagoya/ Foto: cedida pela Kirin Beer Nagoya Kojo
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