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● Vamos apreciar as cerejeiras na cidade de Kawasaki        130 

- Midorigaoka Rei En 
Nesta época, o jardim fica coberto com flores de cerejeiras trazendo a beleza 
em todo o jardim. É o ponto principal para apreciar. O Midorigaoka Rei en fica 
na linha JR Nambu, estação de Tsudayama. 
- Jardim Zoológico de Yumimigasaki.  
O zoológico está coberto com flores de cereja do tipo higan someiyoshino, cerca 
de 500 árvores. Para ir ao Zoológico de Yumemigasaki, da estação de 
Kawasaki saída oeste, pegar ônibus e descer no ponto Yumemigasaki kouen 
mae, 5 minutos a pé. Ou linha JR Nambu, estação de Kashimada, 20 minutos 
a pé. 
- Estação de Shukugawara.  
Outro ponto para apreciar as cerejeiras, fica na linha JR Nambu na estação de 
Shukugawara podendo passear ao redor do centro de reflorestamento. 
- Distrito de Nakahara percorre o rio que passa por Imai gami cho seguindo 
pela secretaria distrital de Nakahara e ao longo do percurso passando no 
Parque da Paz onde o rio se divide com o nome de Sibukawa passando na 
estação de Motosumiyoshi, Karugamo no sato. 
- Kajigaya Dai ichi Koen.  
Aqui encontras-se 280 pés de cerejeiras dando muita vida à população. Para ir 
à este parque, da linha Den en Toshi, estação de Kajigaya 15 minutos a pé. 
Para apreciar as cerejeiras, as entradas são gratuitos. 
 
 
● Kawasaki Marien 
Aqui encontra-se o farol com 51 metros de altura e, quanto o tempo está a 
favor, poderá ver a baía de Tóqui e alcançando até o estado de Chiba. A 
entrada para o farol, acima de 15 anos, ￥300, e abaixo de chugaku a entrada 
custa ￥150 
 

 

 

 
 
 



Kawasaki Marien está a disposição o lugar para churrasco.    131 
Para a reserva do local deverá ser feito 1 mês de antecedência através de 
telefone ou diretamente no Kawasaki Marien. 
Poderá usar gratuitamente chapa, grelha e material para ascender o carvão. 
Não estará à venda, carvão, alimentos, cadeiras e mesas. O horário disponível 
será a partir das 10 horas até as 4 da tarde. Julho, agosto, dezembro a 
fevereiro o uso será em diferente horário. Poderá usar gratuitamente. O 
empréstimo da bicileta das 9 da manhã até as 4 da tarde. 
Para ir ao Kawasaki Marien, da estação de Kawasaki saída leste pegar ônibus 
em sentido ao Higashi Ôgijima Junkan e descer no ponto de Kawasaki Marien 
mae. 
Para informação, ligue para Kawasaki Marien tel. 287-6000.  
 
 
● Museu de Casas Tradicionais da Cidade de Kawasaki       132 
Aqui é exibido muitas casas tradicionais ao ar livre que teve a sua abertura no 
42o ano de Showa (1967). Aqui está privada as casas típicas da região leste do 
Japão como moinho, cabanas de barqueiro, edifício Takakura e o palco de 
Kabuki, ao todo 25 monuentos em exibição. Dentro destes 25 casas, 18 são 
casas de recurso cultural importante do país e do estado. Para ir ao Museu de 
Casas Tradicionais , linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen 12 minutos a 
pé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 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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