
Atrações do Município 
de Kani

Este panfleto foi confeccionado juntamente com os membros da 
Comissão dos Munícipes Estrangeiros de Kani.

【Função da Comissão dos Munícipes Estrangeiros de Kani】
Esta Comissão foi constituída no ano fiscal 2021, com o propósito de 
obter opiniões e sugestões de residentes estrangeiros para fornecer 
informações mais amplas. 

Novembro de 2022　Gifu-ken Kani-shi

KANICITY
sightseeing



GIFU WORLD ROSE GARDEN
Poderá fotografar a beleza local 
　　　　　durante o ano inteiro Acesso ao parque "Gifu World Rose Garden▶

PRIMAVERA
VERÃO

Sempre tiro uma foto em 
frente do monumento da 
entrada♪

◀Recomendo também o 
　mirante!

No verão as crianças poderão se 
divertir na piscina！

#Plantação de Girassois
#Em forma de labirinto

INVERNO

Aproveite os dias de 
entrada franca!

OUTONO

Comentário

Comentário

GIFU  WORLD ROSE GARDEN

Há eventos com 
Food Trucks!♪

#Trem Pop
po

#Crianças 
e adultos

#Vamos da
r uma volt

a no 

   parque

As crianças adoram o 
playground!

Vou com frequência utilizando
 o passaporte anual!

Obtenha detalhes 
pela internet！



Parque Nitokku Spark Tec WKS
Kisogawa Watashiba Yuhodo

▼Kisogawa Watashiba Yuhodo
    (Trilha Kaguya Hime)

Quero tirar muitas fotos!

◀Acesso ao Kisogawa 
    Watashiba Yuhodo

Acesso ao Parque 
Parque Nitokku Spark Tec WKS▶

Comentário Quero tirar uma foto linda vestindo um Yukata!

Ótimo para 
famílias com 
crianças!

Quero andar de bicicleta pelos arredores do parque!

Há estacionamentoP
É muito bom, pois tem playground de 
grande porte além da praça com gramado!  

SparkTec Works Park

SparkTec Works Park



Hatobukiyama

・Ao escalar, sentirá a satisfação da conquista!
・A paisagem vista pelo topo é linda！♪
・Escalo junto com amigos toda semana pensando
    na saúde！

Poderá escalar no seu rítmo, pois há locais para descanso！
Gosto de escalar no outono！

●Panorama da montanha

●Foto de 
         recordação

●Trilha para o
     topo

#Gosto da época das folhas do outono.
#Apreciável mesmo não escalando a 
  montanha.

＃Aos namorados！
＃Com a família！

Compartilhe as Fotos 
através do
「＃かにスタ」！

facebook twitter instagram
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Detalhes na Home Page!     ▼

＃かにスタ

SNS

Line


