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Salão / Instalação para reuniões (houru / syukai shisetsu)

Shimin-kaikan � 21-9121 FAX 21-6973

Possui um salão ¨Aoi hall¨(1.100 lugares), Kozan Kaikan (capacidade para

300 pessoas), sala de ensaio (3), sala de reuniões (6), etc. Pode ser usado para

ensaios musicais, teatro, reuniões, seminários e etc.

【Local】Rokku-cho Idezaki 15-1

【Horário】das 9 às 21h30

【Fechado】1ª e 3ª segundas-feiras do mês, feriado de fim do ano e Ano Novo

(29/dez a 3/jan)

Kozankaku � 23-5083 FAX 21-0211

Há 7 salas estilo japonês com dimensões de 7 a 8 tatamis. Podem ser usadas

para cerimônia do chá ou vários tipos de reuniões.

【Local】Rokku-cho Kabutogoshi 6-21

【Horário】das 9h às 21h30

【Fechado】1ª e 3ª segundas-feiras do mês, feriado de fim do ano e Ano

Novo (29/dez a 3/jan)

Civic Center � 72-5111 FAX 72-5110

Há salão de concertos (Coronet) com capacidade para 421 lugares, sala de

ensaios (2), sala de reuniões, restaurante café, etc. Pode ser usado para

apresentações e ensaios musicais, reuniões, seminários e etc.

【Local】 Hane-cho Kitono 15

【Horário】 das 9h às 22h （dependendo do local）

【Fechado】 Feriado de fim do ano e Ano Novo (29/dez a 3/jan)

Biblioteca Municipal de Okazaki Libra � 23-3100 FAX 23-3165

Na biblioteca, além de instalações para estudos gerais, há salões alugaveis

com capacidade para 292 lugares no máximo com assentos móveis, estúdios

(6), sala de reuniões (7) entre outros.

【Local】Koseidori Nishi 4 cho-me 71

【Aberto】 Das 9h às 21h

【Fechado】Quarta-feira (se cair no feriado estará aberta), feriado de fim do
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ano e Ano Novo (29/dez a 3/jan)

Sekirei Hall � 25-0511 FAX 25-0512

Há um salão com capacidade para 500 lugares, 5 salas que podem ser

usadas para música, dança, reunião, treinamento, etc.

【Local】 Asahi-cho 3-36-5

【Horário】Das 9h às 21h30

【Fechado】2ª e 4ª segundas-feiras do mês、feriado de fim do ano e

Ano Novo (29/dez a 3/jan)

Tatsumigaoka-kaikan � 24-3951 FAX 24-3998

Há um salão polivalente (capacidade para 1.008 pessoas) e 9 salas de

reuniões (3 estilo japonês). Há restaurante. Podem ser usadas para exposição,

palestras, etc.

【Local】 Higashimyodaiji-cho 5-1

【Horário】Das 9h às 21h30

【Fechado】Feriado de fim do ano e Ano Novo (29/dez a 3/jan)

Sala para cha-no-yu “Kishoan/ Jonantei” no Parque Okazaki

�・FAX 26-1939

São dois estabelecimentos: “Kishoan”, uma autêntica casa do chá e

“Jonantei”, um local de reunião estilo japonês. Podem ser usados para vários

tipos de reuniões.

【Horário】Das 9h às 21h (reserva até às 17h)

【Fechado】2ª e 4ª segunda-feira do mês (exceto janeiro), feriado fim de ano e

Ano Novo ( 28/dez a 3/jan)

Ninomaru Nohgakudo (teatro Noh) do Castelo de Okazaki

� 24-2204 FAX 24-2247

O teatro Noh ao ar livre é raro em todo o país. Dispõe de 300 lugares. Além

de Noh e artes clássicas, pode ser usado para apresentação de danças ou

músicas.

【Horário】das 9h às 21h (reserva até às 17h)

【Fechado】feriado fim de ano e Ano Novo ( 29/dez a 1/jan)

Tatsumikaku do Parque Okazaki

� 22-2122 FAX 22-2201

Há salão com 40 tatamis, sala de espera, mini cozinha, etc. Pode ser usado

para vários tipos de reuniões.

【Horário】das 9h às 21h (reserva até às 17h)
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【Fechado】feriado fim de ano e Ano Novo (29/dez a 1/jan)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Estabelecimentos esportivos

Parque Okazaki Chûsôgou Koen � 25-7887 FAX 25-5815

O parque contém vários estabelecimentos incluindo, campo de baseball,

ginásio de esportes, estádio, quadra de tênis, local para kyûdô, campo para

arco e flecha e praça multiuso. Além disso, é possível fazer caminhadas na área

aberta do parque . Para maiores informações entre em contato.

【Local】Kôryuji-chô Aza Touge 1

【Horário】9h00 às 21h00（varia conforme a época e o estabelecimento）

【Folga】Segunda-feira (Exceto segundas que são feriado), feriados de fim de

ano（de 28 de dezembro à 3 de janeiro）

【Taxa de uso】depende do estabelecimento e do tempo de uso

Ginásio de Okazaki � 53-1811 FAX 54-7097

Quadra polivalente (4 quadras de vôlei, 3 quadras de basquete, 1 quadra de

handball, 3 quadras de tênis, 12 quadras de badminton, 30 mesas de ping

pong）. Sala de treinamento, local para artes marciais. Para maiores detalhes

entre em contato conosco.

【Local】Mutsuna Honmachi 7

【Horário】das 9h00 às 21h00

【Folga】Terça（ou no dia seguinte caso seja feriado）,

feriados de fim de ano (29 dedezembro～3 de janeiro)

【Taxa de uso】dependendo do estabelecimento e tempo de uso

Campo esportivo Ryuhoku � 46-3261 FAX 46-3285

Estadio atlético, Artilharia, Quadra de Tenis, Campo de Baseball, Campo de

Futebol, Campo de Rugby. Para mais informações entre em contato.

【Local】Shinden-cho Aza Kameyama 12-2

【Horário】das 9h00 às 21h00（dependendo do local）

【Folga】Quarta-feira (ou no dia seguinte caso seja feriado), feriados de fim de

Ano (29 dedezembro～3 de janeiro)

【Taxa de uso】dependendo do estabelecimento e tempo de uso

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Estabelecimentos ao ar livre
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Estabelecimentos Reservas

Área para Acampamento do Parque
Daimon (Daimon 3 chome) Seção de Parques e Zona Arborizada

� 23-6250 FAX 23-6559Área para Acampamento do Parque Otani
(Ueji 3 chome)

Área para Acampamento Kuwagai
(Kuwagai-cho)

Seção de Promoção ao Turismo

� 23-6216 FAX 23-6731

Área para churrasco do Parque Chuo
Sogo de Okazaki (Koryuji-cho)

Ginásio de Esportes Geral

� 25-7887 FAX 25-5815
Casa de campo Kuragari Keikoku, área
para acampamento, área para
acampamento de um dia (Ishihara-cho)

Kuragari Camp Center

� 83-2057 FAX 83-2233

Horai Kyoikurin Shakunage-no-sato de
Okazaki (Município de Shinshiro)

Seção de Serviço Florestal (shinrin-ka)

� 82-4123 FAX 82-4124

Casa Juvenil da Natureza (Shonen
Shizen-no-ie) (Subuchi-cho)

Shonen shizen-no-ie

� 47-2357 FAX 47-3536

Mori no eki jōhō kōnā (kashiyama-chō) 

Chusankan Seisakuka

� 23-6206 FAX 23-8970

Nukata Center � 82-3101

Hotaru Gakko（Torikawa-cho） Hotaru Gakko � 82-3027 FAX 82-3689

Parque Wan（Awabuchi-cho） Parque Wan �・FAX 82-3511

Okazaki Shizen Taiken no Mori
（Yatsugi-cho）

Okazaki Shizen Taiken no Mori

� 45-5544 FAX 45-5891


