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Castelos 🏯
O Japão é um país antigo e cheio de história. Para poder 
conhecer melhor sobre as tradições e cultura do passado, visite 
alguns dos diversos castelos que ele abriga.
O Castelo Hirosaki, em Aomori, é um dos mais populares por sua 
beleza, atraindo muitos visitantes, principalmente na primavera, 
quando as árvores de cerejeira ao redor florescem. Já em Chiba, 
o Castelo Tateyama possui um Museu anexo que conta sua 
trajetória, um local repleto de detalhes do período Edo.
Outros destaques são: Castelo de Himeji (Hyogo), Castelo de 
Nagoya (Aichi), Castelo de Kumamoto (Kumamoto), Castelo de 
Osaka (Osaka) e o Castelo de Wakayama (Wakayama).

Templos e Santuários ⛩
Você sabe a diferença entre um templo e um santuário? O 
templo serve à religião budista, enquanto o santuário, a 
xintoísta. Todo santuário tem um torii em sua entrada, uma 
espécie de portal com formato característico. Já os templos, 
possuem grandes portões conhecidos como sanmon.
Há milhares de templos e santuários espalhados pelo Japão, 
desde os menores, em pequenas vilas, até os mais majestosos. 
Visitá-los trará uma rica experiência cultural, além da 
oportunidade de poder pedir aos deuses para que seus desejos 
se tornem realidade!
Dois grandes templos em destaque são o Templo Todaiji (Nara) e 
o Templo Sensoji (Tóquio), e os santuários são o Santuário 
Meiji-Jingu (Tóquio) e o Santuário Ise-Jingu (Mie).

Festivais🎋
Festival em japonês se fala Matsuri, e foi criado como uma forma 
de reunir a comunidade para celebrar com todos juntos. A 
maioria dos festivais possuem temas que envolvem o budismo, 
xintoísmo, celebrações sazonais ou marcos históricos.
Em festivais de tema religioso, há palanquins sagrados que 
carregam a representação da divindade. Também é comum ver 
carros alegóricos (dashi) além de música e danças típicas com 
vestimentas tradicionais. Há também barracas de comida, 
conhecidas como yatai. Nelas, os pratos são variados, podendo 
ser típicos da região e da estação do ano.
Em todo o país, durante o ano, há festivais japoneses abertos ao 
público. Alguns mais famosos são: Awa Odori (Tokushima), Festival 
Naha Ohtsunahiki (Okinawa), Aomori Nebuta Matsuri (Aomori), 
Hanamaki Matsuri (Iwate) e o Chichibu Yo Matsuri (Saitama).

Arte 🖌
Há milhares de museus muito interessantes, e muitos deles têm 
programação para crianças, sendo um ótimo passeio em família.
Há museus de mangás, como o Museu do Mangá Tezuka Osamu 
(Hyogo) ou o Museu Internacional de Mangá de Quioto. E para 
tornar o passeio diferente, há opções ao ar livre como o Museu a 
céu aberto casa folclórica do Japão ou o Museu a céu aberto de 
Hakone, ambos em Kanagawa.
Para os fãs de arte moderna, há o Museu de Arte Contemporânea 
do Século XXI (Kanazawa) e ainda para algo mais científico, o 
Museu de Ciências de Nagoia. E que tal uma experiência cultural 
e gastronômica? Coloque no roteiro o Museu do macarrão 
instantâneo (Yokohama) e crie sua própria versão.

Gastronomia 🍜
Uma das melhores formas de se conhecer um novo lugar é 
através da gastronomia. Há muitas comidas e bebidas japonesas 
que agradam as crianças, e a maioria  é nutritiva.
O tamagoyaki é um tipo de omelete bem fofinho que também 
está presente nos lanches infantis, feito em uma panela especial 
pode ser encontrado até em versões doces. O inarizushi, um tipo 
de sushi popular entre as crianças, é feito ao envolver o arroz em 
um saquinho feito de tofu frito temperado (age) e muito saboroso.
Outros pratos famosos entre o público infantil japonês são: 
oyakodon, karê rice (curry) e o lámen. E há também os doces, como 
o dorayaki e o dango (doce feito à base de mochi, arroz glutinoso).

Parques Nacionais ⛰
A fauna e a flora japonesas diferem bastante nos dois extremos 
do Japão, com muito frio em Hokkaido, ao norte, e altas 
temperaturas ao sul, em Okinawa. Para conhecer de perto toda a 
magia da natureza japonesa, o país dispõe de 34 Parques 
Nacionais em seu território. 
Esta é uma oportunidade de interagir com diferentes paisagens 
do Japão que variam com as estações do ano, viver uma aventura 
e experimentar a interação com a natureza e as atividades locais.
Dentre os parques, podemos destacar: Parque Nacional 
Daisetsuzan (Hokkaido), Parque Nacional de Oze (Tohoku), 
Parque Towada Hachimantai (Tohoku), Parque Fuji Hakone Izu 
(Kanto), Parque Nikko (Kanto), Parque Bandai Asahi (Hokuriku 
Shin etsu) e Parque Setonaikai (Kansai).

CURIOSIDADES 
SOBRE O PAÍS E 
UM MAPA PARA 
EXPLORAR!



E nos siga nas 
redes sociais
     @visitjapanbr 
     /jnto.brazil
     @visitjapanBR 

Gostou das informações deste 
folheto? Para saber mais sobre as 
indicações fornecidas e descobrir 
outros destinos fantásticos, 
acesse: japan.travel/pt/br

DURANTE SUA VIAGEM PELO MAPA DO 
JAPÃO, AO LADO, TENTE ENCONTRAR OS 
ITENS ABAIXO E SE DIVIRTA!

Consegue identificar o 
símbolo dos templos? 
Quantos temos no mapa?

Onde está localizado 
o Museu de Ciências 
de Nagoya?

Quais são os 3 lugares 
do mapa em que estão 
acontecendo festivais?🎋

🏯

O arquipélago japonês é formado 
por 4 grandes ilhas, e ilhas de 
diferentes tamanhos. Qual o 
nome das 4 ilhas maiores?

Indique onde estão: o 
Castelo de Aomori e o 
Castelo de Osaka.

Consegue achar  
os seguintes 
pratos japoneses?

Há 7 kokeshis  (bonecas 
japonesas) espalhadas 
pelo mapa, encontre-as! 
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