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● Festa da primavera no zoológico de Yumemigasaki.        Nº 181 
 
A abertura será no dia 27 de março a partir das 10 horas até 3 da tarde. Neste dia terá o evento de 
dobradura de papel, vídeos de animais e também o canto para brincar com os animais do zoológico. 
Nesta época de cerejeiras, no jardim encontra 500 pés de cerejeiras dando vida e poderá apreciar ao 
mesmo tempo. Para ir ao Zoológico de Yumemigasaki, da estação de Kawasaki saída oeste, pegar ônibus 
Yumemigasaki dobutsu koen mae e caminhar durante 5 minutos. Ou linha JR Nambu estação de 
Kashimada, 20 minutos a pé. 
 
 
● Aulas de língua japonesa.  
 
Estas aulas tem como objetivo ajudar na conversação diária, leitura e escrita. Na secretaria distrital de 
Nakahara, toda terça-feira a partir de 10 horas até meio-dia e no período da noite a partir das 18:30 até 
20:30. O início da aula no período da manhã a partir do dia 19 de abril, período da noite a partir de 12 de 
abril. Para os interessados comparecer no horário que deseja estudar. 
Na secretaria distrital de Takatsu, aula no período da noite toda quinta-feira, início das aulas a partir 
do dia 6 de maio. Aula no período da manhã, toda quarta-feira a partir do dia 12 de maio. Para quem 
deseja fazer as aulas, comparecer na secretaria distrital de Takatsu no dia 21 de abril a partir das 10 
horas para matrícula.  
Em outras secretarias distritais e Centro de Educação e Cultura também estarão ministrando aulas de 
japonês. Entre em contato para obter informações. As aulas de língua japonesa são gratuitos, apostilas 
devem ser pagos. 
 
 
 
● Vamos apreciar as cerejeiras.                                   Nº 182 
 
Na cidade de Kawasaki encontra os locais para apreciar as cerejeiras. 
Midorigaoka Rei En. Neste cemitéiro descansam em paz os construtores da cidade de Kawasaki. 
Nesta época dentro do cemitério as cerejeiras florescem dando muita vida e é o melhor ponto para 
apreciar as cerejeiras. Para ir ao Midorigaoka Rei En, linha JR Nambu, estação de Tsudayama.  
Jardim Zoológico de Yumemigasaki. Aqui poderá ver o lesser panda, humboldt pinguim e mais de 
50 espécies de animais. Neste zoológico 500 pés de cerejeiras estarão cobertos trazendo o ar de 
primavera. Para ir ao Zoológico de Yumemigasaki, da estação de Kawasaki saída leste pegar ônibus 
Yumemigasaki Dobutsu Koen Mae, 5 minutos a pé ou, linha JR Nambu estação de Kashimada 20 
minutos a pé. 
Ryokuka Center. linha JR Nambu estação de Shukugawara. Aqui está o caminho que percorre o rio 
Nikaryo. Os moradores do local cuidam das cerejeiras para manter a sua conservação.  
Dentro do distrito de Nakahara percorre o rio Nikaryo percorrendo o trajeto verde em Imaikamicho e 
passando perto da secretaria distrital de Nakahara que vai até o Parque da Paz. Logo após a passagem 
do rio na Secretaria distrital, divide – se chamando de Shibukawa. Da estação de Motosumiyoshi 
transforma –se em Karugamo no Sato. 
 
 
 



 
Jardim de Kajigaya. Aqui estão plantadas 280 pés de cerejeiras, nesta época fica lotado de pessoas 
para fazer o hana mi, apreciar as cerejeiras. Para ir ao Jardim de Kajigaya, linha Den en Toshi, estação 
de Kajigaya 15 minutos a pé. 
Todos os locais apresentados para apreciar as cerjeiras, a entrada será gratuito. Pedimos a colaboração 
em levar o lixo de volta após apreciar as cerejeiras. 
 
 
 
● Locais para treinamento esportivo.                              Nº 183 
 
O centro esportivo e ginásio de esportes da cidade de Kawasaki que situa em Saiwai, Takatsu e Asao 
podem utilizado a qualquer hora. Nestes locais de treinamento estão à disposição máquinas de 
musculação e bicicletas para queimar a caloria. O horário de uso na parte da manhã a partir das 9 horas 
até 12:00. Período da tarde da 13:00 até 16:30 e na parte da noite das 17:00 horas até21:00 horas. Taxa 
de uso adulto ￥200, abaixo de 20 anos e estudante ¥100. O uso do local será estudante acima de 
chugaku. 
Em Todoroki arina, Praça Cívica e Yonetti Ozenji também estão à disposição sala de musculação. Antes 
de fazer o uso entre em contato com o local e verifique o preço, roupa adequado, dias de feriados. 
 
 
● Médicos de Kawasaki ( Kawasaki no oishasan) 
 
 Esta informação está na primeira página do home page da cidade de Kawasaki escrito 医療機関情報. 
Digite o seu enderço em seguida sairá o hospital mais próximo da sua casa, poderá verificar quais as 
áreas de atendimento. Poderá saber também o local para fazer vacinas de prevenção. Além da língua 
japonesa, poderá pesquisar em inglês, coreano e espanhol. Faça um bom uso. 
http://www.city.kawasaki.jp/ 
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