
Aos brasileiros dos bairro Kamiyama. Vamos caminhar juntos! 

第 24 回 2019 歴史と遊ぼう 馬借街道 in 神山  

Comitê de promoção da região Kamiyama 

24º Bashaku-Kaido 2019 – venha caminhar na Trilha Bashaku 

A Trilha Bashaku (馬借街道) é uma rota pelas montanhas que até aproximadamente 150 anos atrás era 
utilizada para transporte de carga em cavalos. A rota conecta a cidade de Echizen com a antiga vila de 

Kono. Venha explorar conosco essa antiga trilha (4km) rica em história. 

 Data: 3 de maio (sexta., feriado) ≪cancelado em caso de chuva, exceto garoa fraca≫ 

※ Em caso de previsão de chuva, para checar se a atividade será realizada ou não, favor perguntar pessoalmente 
ou conferir a home-page do Kamiyama kouminkan (centro comunitário) a partir das 6h30. 
 

 Horário de encontro: 8h30 (não serão tolerados atrasos) (recepção a partir das 8h) 

 Local de encontro: Pátio externo da escola Kamiyama shōgakkō 

※ Para quem vier de carro pedimos que na medida do possível compartilhe o carro com outros participantes. 

 Percurso: Caminho completo (caminhada) aprox. 13km / 4h 

 

Programação: 

８：４５   Saída da escola Kamiyama 

９：３０   Minami-Echizen-cho Imaizumi（３ｋｍ） 

１０：４５  Passagem Nashinoki Touge（２ｋｍ） 

１１：３０～１２：２０ Almoço no centro comunitário Sakaguchi（４ｋｍ） 

１３：００  Observatório Osakayama, passagem Osaka-Touge（１ｋｍ）, Tougamine（３ｋｍ） 

１４：３０  Escola Kamiyama 

 Inscrições no Kamiyama kouminkan (fechado às segundas e dias 29/abril ~ 1/maio) 

Para inscrever-se por e-mail, informe seu nome completo, idade, sexo, endereço e telefone de contato. 

Tel.（0778）23－8010  FAX（0778）23－9902  E-mail kamiyama_ko@city.echizen.lg.jp 

 Prazo de inscrições: até 20 de abril (sáb.) 

 Taxa de participação: (pagar no dia da atividade) 

 ≪custo do ônibus e seguro≫ Adultos - ¥700 / crianças até shōgakkō - ¥500 

 Favor trazer sua própria refeição e bebida. No horário do almoço serão distribuídos onigiris (2 por pessoa) 

【pontos importantes】 

１．Crianças pequenas só poderão participar acompanhadas de um responsável. 

２．Caso haja dúvida sobre as condições do tempo, com possibilidade de chuva, favor trazer capa. 

３．A atividade é voltada para pessoas em boas condições de saúde. 

------------------✂-------------------------------------✂-----------------------------✂------------------------------✂ 

        参加申込書
sankamoushikomisho

 (formulário de inscrição)   （  ） 

氏名 nome 
年齢

idade 

性別

sexo 
住所 endereço 電話番号 tel. 

     

     

     

     

 


