
 

 

 

Sintam uma Primavera Especial 

com o Festival do SAKURÀ 
 

Chegou a esperada estação do Sakurá。 Da janela dos trens é 

possível apreciar as árvores do Sakurá em todos os cantos das paisagens e 

também todos aproveitam a época para caminhar、para sentir a especialidade 

e a magia que o Sakurá transmite。 Venham participar com a família e os amigos 

desta Festa da Primavera。 

 

Informações  Setor Cultural e Turístico   ☎366-7327 

Home page da Ass.de turismo de Matsudo http://www.matsudo-kankou.jp/ 

 

Festival do Sakurá de Mutsumi 

Data  02 (sab)・ 03 (dom) de abril, das  9～17 horas 

 

Festival do Sakurá de Hachigasaki 

Data   02 (sab) de abril, das 13～16 horas e 

03 (dom) de abril, das 10～15.30 horas 

 

Festival do Sakurá do Cemitério de Yabashira 

Data   03 de abril (dom), das 10～15 horas 

 

Festival do Sakurá de Kuriyama 

Data   03 de abril (dom), das 10～14 horas (※será possível subir na parte 

alta。) 

 

Festival do Sakurá de Tokiwadaira 

Data   02 de abril (sab), das 11～19 horas e dia 03 (dom)、das10～18 horas 

 

Festival do Sakurá de Yahashira 

Data   02 de abril (sab)  (dia 03, caso chova), das 10～16.30 horas 

 

Festival do Sakurá de Kokubugawa 

Data   03 de abril (dom), das 10～14 horas 
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onvite de um passeio ao redor do Sakurá 

 
 

Um passeio pelo maravilhoso jardim da Universidade de Chiba, 

construído há mais de 100 anos e a participação da guia Akiko Yosano。 

Data  26 (sab) e 27 (dom) de março, das 10 às 13 horas 

（não será cancelado em caso de chuva fraca、comparecer 15 minutos antes 

e duração de cerca de 1 hora）  

Local de encontro  Em frente à entrada do Tojou Taxa 200 yens（inclui gastos 

com materiais e participação） 

※Comparecer com roupa e sapato apropriados, para caminhada。  

※Poderão apreciar de um chá verde ou café especial、no「Café Tosadamu」。 

Informações   Ass.Turística de Matsudo（Guia da cidade de Matsudo）, com 

Someya   ☎080－8873－2824 

 

 

 

 

Apreciar o Sakurá dos jardins do Museu Tojou 

Dias 28 de março (segunda) e 04 de abril (segunda)、

comemorações especiais 
 

Este ano estão previstos 2 dias especialmente voltados à comemoraçãodo 

Sakurá。 

Porém、 a parte do museu Tojou estará fechado como acontece normalmente nas 

segundas feiras。Além、 dia 22 de março será fechado por ser dia posterior 

ao feriado。 

Horário  Das 9～17 horas 

 

Informações     Museu Tojou    ☎362－2050 

 


