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O país se estendia ao redor da parte leste da província de Aichi, as
montanhas Miyaji no oeste e no meio do rio Toyokawa no norte, e
era uma região rica e frutífera. Ao longo da história, o nome
"Honokuni" tem sido transmitido através das gerações como a
região de Higashi Mikawa da Província de Aichi (Cidade de
Toyohashi, Cidade de Toyokawa, Cidade de Gamagori, Cidade de
Shinshiro, Cidade de Tahara, Cidade de Shitara, Cidade de Toei e Vila
de Toyone).
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~14:2

13:50

Compras e almoço
※Somente se você quiser

Roadside Station Toyohashi
（Toyohashi City）
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~17:5

15:50

Tempero tradicional japonês
Miso fazendo experiência

Yasai no chikara tomosan noen（Shinshiro City）
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~13:3

12:15

Colheita de morangos

Nonhoi ichigoen Toyohashi（Toyohashi-City）
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~10:5

10:10

Visita ao Caranguejo Gigante,
Degustação de amêijoas
gigantes

Gamagori kaisenichiba（Gamagori city）

Favor solicitar através do site ou por fax no verso.
https://www.aichi-food.info/japan/tour2021/
Condições de
participação

13 de fevereiro de 2022 domingo
Reunião às 8:00h. Dispensados às 19:20h.
Ponto de encontro: Estação JR Kanayama
Taxa de
participação
Preço especial
para monitores

Adultos 5.700yen

Até 4.700 ienes
Apenas taxa de experiência. O almoço é por sua
conta.
Favor pagar em dinheiro no dia.

Você deve ter uma conta no Facebook, Instagram, ou wechat. Favor publicar suas impressões sobre os lugares que você visitou pelo
menos uma vez por lugar no SNS. Por favor, note que o conteúdo de suas mensagens pode ser citado em projetos da Província de Aichi.
Por favor, não deixe de preencher o questionário sobre os lugares que você visitou. Fotos tiradas no dia podem ser usadas em futuros
projetos da Província de Aichi (RP, websites, etc.). Por favor, note que também há a possibilidade de que a mídia faça a cobertura do
evento.

A ﬁm de evitar a propagação do novo coronavírus, faremos veriﬁcações minuciosas de temperatura,
desinfecção, e ventilação. Solicitamos sua colaboração no uso de máscaras a todo momento.

Este tour é um tour de monitoramento em antecipação à demanda de viagens após o ﬁm da nova
infecção pelo coronavírus. Ao publicar suas impressões sobre os lugares que você visita no SNS,
subsidiaremos o custo do ônibus turístico e ofereceremos uma baixa taxa de participação.
Condições de
participação

Coloque suas impressões no Facebook, Instagram, ou Wechat. Favor
postar suas impressões pelo menos uma vez por lugar que você visita.

Tire fotos de suas
experiências nos
lugares que você
visita.

Publique seus
pensamentos em sua
própria rede social!

Não deixe de
publicar suas
impressões de todos
os lugares que você
visita em sites de
redes sociais.

Tire fotos do que
você vivenciará em
sua próxima visita.

Formulário de solicitação
FAX 052-262-9115

Nome

Nome da conta no Facebook

Nacionalidade

Nome da conta no Instagram

Número de telefone

Nome da conta no Wechat

Endereço de e-mail
Data de nascimento
Day

Month

Você tem alguma alergia alimentar?

Year

□Não, eu não (Se você tiver alguma alergia alimentar, favor contatar nosso escritório com antecedência.)

Nível de japonês
□Nível de negócios

Contatenos

□Nível de conversação diária

Alpha Point Ltd.
TEL 052-262-5558

FAX

□Eu entendo algumas palavras

052-262-9115

MAIL

□Eu não entendo de todo

info@kokomirai.com

