Olhar o rio
Sentir o rio
Conhecer o rio

Saitama Museu dos Rios

Instalações

Um museu para experimentar

O Museu dos Rios, instalado na ribeira direita do Rio Arakawa pela Prefeitura de Saitama,
é um museu para participar, experimentar e aprender as dinâmicas do rio e água, mediante
exibições e instalações atrativas.

Instalações no edifício

1ª sala de exibição -Descobrimento do Rio Arakawa-

Esta sala tem muitos atrativos como são Teppou-zeki, moinho flotante, navio de carga, etc.
reais ou reconstruidos.
・Filme “Asagi – poema do Río Arakawa –”
・Evento de “Teppou-Zeki (Barragem de exploração madeireira)”
・Evento de “Navio de Carga”
・Evento de “Moinho Flutuante”

2ª sala de exibição

Realizam-se várias exibições especiais ou extraordinárias.

Veículo Kawasemi (Martim-pescardor) no Teatro de Aventura

Teatro virtual que oferece uma viagem fluvial aventureira, equipado com cadeiras móveis
junto com a pantalha panorámica.
・Arakawa – Uma viagem entre floresta e mar, mas Proyeção de tres dimensões
・Uma viagem de 1.320km ao longo do Río Reno

Instalações ao céu aberto
Maqueta gigante do Rio Arakawa

A maqueta mais grande no japão que replica a topografia ao longo de 173km desde o
nascente do Rio Arakawa até a Baía de Tóquio numa escala de 1:1,000.

Janela observadora submersa

Podem observar variedades de peixes em ríos como são Salvelino e Truta de cereja.
・Prática de alimentação de peixes: Sábados, Domingos e Feriados (1)10:00- (2) 15:30-

Praça de choças de moinhos

Reconstrução de dois moinhos antigamente usados ao longo do Rio Arakawa.

Arakawa Waku-waku Land

Instrução para visitantes

Parque de jogos aquáticos que permite aprender a natureza científica de água (caudal,
flutuação, pressão, resistência), controle de inundação e aproveitamento do recurso hídrico.

Horário (Entrada permitida até 30 minutos antes do encerramento)

Período normal: De 9:00 a 17:00
Durante as férias de verão: De segunda-feira a sexta-feira: De 9:00 a 17:30
Sábados, Domingos, Feriados, Entre 11 e 15 de agosto: De 9:00 a 18:00

Dias sem serviço

Segunda-feiras (Museu está aberto nos Feriados, Tolerâncias, Dia da População de Saitama, e entre 1 de julho e 31 de agosto.)
Fim do ano, Ano novo (Entre 29 de dezembro e 3 de janeiro)
Museu pode estar fechado sem aviso pela manutenção intensiva das instalações.

Tarifas de admissão

Público geral ￥410 (￥240), Estudantes, Alunos de escola superior ￥200 (￥120),
( ): desconto para grupo de 20 ou mais pessoas
Admissão gratuita para alunos de escola secundária ou mais jovens

Arakawa Waku-Waku Land

Alunos de escola superior ou visitantes de maior idade ￥210, Visitantes desde 4 anos de idade até alunos de escola secundária ￥100
Fechado desde o meado do novembro até o final do março

Teatro de Aventura

Alunos de escola superior ou visitantes de maior idade ￥430, Visitantes desde 4 anos de idade até alunos de escola secundária ￥210
※O teatro pode estar fechado segundo a condição dos dispositivos de proteção.
※Arakawa Waku-Waku Land e o Teatro de Aventura têm as suas capacidades máximas de entrantes.

Ponto de estacionamento

Automóvel comum￥300, Ônibus ￥1,030
Visitantes com cartão de deficiente terão entrada franca a todas instalações.

Acesso

Em veículo: 8 minutos desde “HANAZONO I.C.” da autoestrada KAN-ETSU
Em trem e a pé: 20 minutos a pé desde a estação “HACHIGATA” da linha Tobu-Tojo
Em trem e de táxi: 7 minutos de táxi desde a estação “YORII”

Solicitamos aos visitantes:

Não comer, beber nem fumar na pavilhão central

Endereço; Telefone; Fax

39 Kozono, Yorii-Machi, Oosato-Gun, Saitama Prefecture
Tel +081-(0)48-581-7333 Fax +081-(0)48-581-7332

