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● Instalações de repouso 

Em Hakone a cidade de Kawasaki possui 3 instalações de repouso. Qualquer pessoa que resida ou 

que trabalhe na cidade de Kawasaki pode fazer uso destas colônias de férias. 

1) Midori sanso. Da estação de Odawara pegar o trem Tozan tetsudo e descer na estação de 

Ôhiradaira, 5 minutos a pé. 

2) Akagawa So. Fica em Higashi Izu. De Izu kyuko, estação de Katase Shirata encontra se ônibus 

próprio que circula diretamente até o Akagawa So. 

3) Yatsugatake encontra-se Shimin Kyuka Mura. Da linha JR Chuo honsen, estação de 

Obuchizawa, encontra-se ônibus próprio até o local. 

O custo do hotel são respectivamente diferentes, adulto e acima de chugaku 1 noite com 2 refeições 

de 4200 ienes à 5000 ienes. Crianças até primário de 3900 ienes à 4600 ienes. 

 

● Guia sobre o Fureai Net. 

Para fazer uso do Fureai Net é necessário fazer antecipadamente a inscrição nas secretarias distritais 

ou palácio do cidadão ( shimin Kan ). Aqui estará disponível folhas de inscrição. Em seguida , fazer a 

transferência de conta na agência bancária. Após feito, retornar novamente na secretaria distrital ou 

Shimin kan com o comprovante bancária. Terminado este processo será emitido o cartão de usuário 

Fureia Net. Para fazer a reserva da instalação desejada, nas secretarias distritais tem o terminal 

prórprio, computador ou telefône para fazer a sua reserva. Para saber mais detalhadamente sobre o 

Fureia Net, nas secretarias distritais e no Shimin Kan estará disponível panfletos com explicações. Em 

caso de dúvida, ligue para Fureai Net, tel. 200 – 8416. 

 

 



   

● Museu da ciadade de Kawasaki, Shimin Museum. 

Está em exibição no museu o tema básico " a cidade e o ser humano ".  

Poderá ver o trabalho de Hamada Shoji. Aqui estará em exposição excepcionalmente a história e raça. 

Esta história e raça mostra a história de Kawasaki formado ao longo do Rio Tama baseado no tema 

"água e a comunidade." 

Museu Municipal fica na área verde de Todoroki. Da estação de Musashikosugi, 10 minutos de ônibus. 

A entrada para adultos, 500 ienes, estudante 300 ienes, abaixo de chugaku e acima de 65 anos, a 

entrada será gratuito. 

 

 

 
 
 

◆ Programação da Rádio em português pela Kawasaki FM 79.1 Mtz, todas as segundas e  
quintas feiras das 10:30 às 10:40 e 23:00 às 23:10 horas. 
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