ROTEIRO

TURÍSTICO

BEAGÁ ORIENTAL
OFERECIMENTO: KPOP FESTIVAL EM PARCERIA COM PRIMOTUR

CONHEÇA O MUNDO ATRAVÉS DE

BELO HORIZONTE

Viajar pelo Brasil é uma experiência incrível e Belo
Horizonte é a escolha certa para seu destino.
O que não falta são atrativos, e para os mais variados
gostos. Você pode visitar os belos conjuntos arquitetônicos,
passear pelas muitas áreas verdes, deliciar-se com a boa
mesa e ainda aproveitar a vida noturna para trocar dois
dedos de prosa em algum dos estabelecimentos da região
boêmia e comprovar pessoalmente o porque da cidade
ostentar o titulo de capital dos bares.
Outra das grandes vantagens de se visitar Belo Horizonte é
poder em uma só viagem desfrutar de atrativos turísticos
que além de belos podem lhe proporcionar experiências e
lhe transportar em pensamento a diversos locais do mundo.
Este roteiro foi preparado para você que ama conhecer
novas culturas, que é inquieto, que têm em suas viagens a
missão de expandir horizontes, respirar novos ares e se
apaixonar a cada segundo.
O roteiro pode ser cumprido a pé, pois apresenta atrativos
bem próximos uns aos outros na região da Pampulha, mas
fica a dica, se você tem um estilo mais radical uma ótima
ideia é alugar uma bicicleta na Orla.
Desejamos uma boa visita a Belo Horizonte.

PATROCÍNIO

JARDIM JAPONÊS: UM RECANTO DE
BELEZA ORIENTAL EM BELO HORIZONTE

O jardim japonês da Fundação de Parques Municipais e

A casa de chá (sukiya) chama à descoberta de mais um

Zoobotânica (FPMZoo) é uma espécie de "cartão de visitas"

aspecto da cultura oriental, que, em sua sabedoria

para quem chega pela portaria principal do jardim

milenar, instaurou ritos em que a delicadeza dos gestos

zoológico de Belo Horizonte e ocupa uma área de cinco mil

fala mais que mil palavras. A cerimônia do chá (chanoyu)

m², com vários atrativos que representam a amizade entre

é um exemplo dessa manifestação simbólica

o povo japonês e o Brasil.

desenvolvida sob a influência do zen-budismo. É a arte
de servir e beber o "matcha", ou chá verde

Lá é possível encontrar espécies nacionais e asiáticas, como
o pinheiro negro (kuromatsu), a cerejeira (sakura), o ácer
(momiji), a azaleia (tsutsuji) e o bambu (take), o mogno e o
jacarandá.
A construção do jardim japonês foi resultado de uma
parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a
Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. O projeto,
do paisagista Haruho Ieda, se inspirou nos jardins
existentes no "País do Sol Nascente" para promover "o
respeito à natureza".

Por enquanto, por medida sanitária decorrente da
pandemia do novo coronavírus, a Zoobotânica está
funcionando somente de quinta a sábado, com
agendamento prévio de visita obrigatório

Outra atração é a flor de cerejeira, que tem um
significado singular: é conhecida como a flor da
felicidade. A florada da árvore é comemorada no hanami,
evento que acontece no Japão em março e abril. Mesmo
sem a exuberância que toma conta de avenidas e praças
japonesas, a floração dessa espécie no jardim japonês de
BH já dá uma boa noção acerca da delicadeza dessa flor
que é símbolo do país oriental.

O melhor acesso ao Jardim Japonês se dá pela
Portaria I - Pampulha Av. Otacílio Negrão de Lima,
8.000.
Você pode obter mais informações como preço,
condições de acesso, linhas de ônibus, gratuidades e
mais através do QR Code abaixo:
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MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO JAPONESA:
UMA IMERSÃO NECESSÁRIA

O espaço é um museu a céu aberto que celebra a amizade

O memorial fica na área do Parque Ecológico da

entre o Japão e o estado de Minas Gerais e o que essa

Pampulha, inaugurado em maio de 2004 e adotado pela

relação foi capaz de construir de concreto e de imaterial. O

população de Belo Horizonte como um dos principais

projeto é uma ponte sobre um lago. A ponte liga

espaços de lazer da capital.

metaforicamente territórios, tempos, idéias e ideais. O lago
é como o mar entre as nações, e, também, aquele dos
desafios, das conquistas, dos tempos vividos.
As ações e obras se tornam visíveis por meio de datas
marcantes que emergem à flor da água, e os espaços
submersos representam as regiões do inconsciente do
sentimento e da memória.
À entrada, os visitantes encontram o pavilhão de arte
contemporânea, espaço concebido artisticamente por Paulo
Pederneiras, do Grupo Corpo: uma sala pintada de
vermelho, do chão ao teto.

Por enquanto, por medida sanitária decorrente da
pandemia do novo coronavírus, a visitação é
permitida de quinta-feira a domingo, das 8h às 17h,
com agendamento prévio de visita obrigatório

O acesso ao pavilhão de arte contemporânea é feito a
partir de duas rampas que remetem às duas culturas.
Uma rampa, cercada por ipês brancos, representa Minas
Gerais, e outra, rodeada por cerejeiras, simboliza o
Japão. Além de sua importância cultural, a concepção do
Memorial da Imigração Japonesa é um exemplo de
sustentabilidade, já que foi construído em um local
formado por um acúmulo de sedimentos retirados do
fundo da lagoa da Pampulha, assim como todo o parque
ecológico.

O melhor acesso ao Memorial se dá pela Av. Otacílio
Negrão de Lima, Portaria I, nº 6061 (Marco Zero)

Você pode obter mais informações como preço,
condições de acesso, linhas de ônibus, gratuidades e
mais através do QR Code abaixo:
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