１ Apresentação da cidade de Shizuoka
Sejam bem-vindos a Shizuoka
A cidade de Shizuoka situa-se quase no centro do Japão. Acomoda a sede do Palácio do
Governo da Província de Shizuoka e nela centraliza-se as organizações administrativas, economia,
cultura e educação da província, entre outros.
Em 2005 tornou-se uma cidade com poderes de determinação e delegações
governamentais sendo também uma das maiores cidades existentes no Japão.
A cidade está dividida em 3 três distritos regionais que são: Aoi-ku, Suruga-ku e
Shimizu-ku além de ser possuidora de uma natureza rica e abundante. No norte da
cidade pode ser observada infinitas montanhas que são as famosas cadeias dos
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alpes com 3.000 metros de altitude. Já na parte sul, situa-se a baía “Surugawan” e
também o Oceano Pacífico que banha e se estende por toda a parte costeira.
Também é dona dos rios “Abekawa” e Okitsugawa”, cujas correntes de águas
límpidas e cristalinas oferecem deliciosas águas à população. O inverno não é tão
rigoroso e dificilmente acumula-se neve. Aproveitando esta estação de clima
ameno, são cultivados morangos, vários tipos de flores e verduras, etc. Com este
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excelente clima, a natureza se torna rica e abundante e por conseguinte todos os
tipos de alimentos se tornam deliciosos. São utilizados verduras, produtos do mar,
etc., no preparo dos produtos típicos e famosos da região bem como nos pratos
específicos tais como o famoso cozido “Shizuoka Oden” (o camarão “sakura ebi” e
os filhotes de sardinhas “shirasu” são muito famosos). Em especial, o orgulho da
cidade são os famosos produtos tais como chá, laranja, raiz forte “wasabi”,
morango, etc., onde a produção atinge a primeira classe dentro de todo o país. O
Monte Fuji é muito lindo se apreciada a partir da cidade de Shizuoka, tendo como
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pontos panorâmicos o “Miho”, “Nihondaira”, etc., onde recebem muitos turistas.
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Principais festivais e eventos da cidade de
Shizuoka

Região “Aoi-ku”

Região
“Shimizu-ku”

Abril: Festival “Shizuoka Matsuri”
Julho: Festival “Shimizu no Tanabata Matsuri”
Festival de fogos de artifícios de Abekawa
Festival “Shimizu Minato Matsuri”
Novembro: “Daidogei World Cup in Shizuoka”

Baía “Surugawan
Rio “Okitsugawa”

Miho
Nihondaira

Meios de transporte da cidade
・JR Shinkansen (a partir da est. de trem JR Shizuoka)
Aproximadamente 1 hora até Tóquio e Nagoya
・Rodovia “Tōmei Kōsoku dōro” (a partir do trevo de Shizuoka).
Aproximadamente 3 horas até Tóquio e Nagoya
・Aeroporto “Fujisan Shizuoka Kuukou” (a partir da estação
de trem JR Shizuoka).
Aproximadamente 40 minutos de carro.
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Vista do Monte Fuji através do “Miho”

