
O Observatório de Aves Selvagens 
tem vista para o Lago Shinji e 
telescópios para observar as aves. 
Você pode aprender se divertindo com 
os encontros mensais de observação 
da natureza e com as exposições 
especiais de verão e de inverno, que 
contam com diversos temas como 
pássaros, insetos e plantas.

☎0853-63-0787

Shinjiko Green Park
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Este aquário exibe peixes do Lago 
Shinji e do Nakaumi e seres vivos dos 
rios. Você pode aprender se divertindo 
em encontros mensais de observação 
dos seres vivos, além de exposições e 
eventos especiais.

☎0853-63-7100

Museu Natural Gobius do
Lago Shinji de Shimane
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Você pode passear no Lago Shinji em 
barcos como cúter, sabani, canoa etc. 
O local também oferece treinamentos 
com hospedagem. Ambos requerem 
reserva.

☎0853-69-1316

Casa da Juventude Sun Lake
de Shimane
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Você pode aprender a andar de 
canoa, iate, cúter a vela e pedalinho 
no Lago Shinji. Há também um 
gramado com cozinha externa para 
fazer acampamento diurno.

☎0852-88-3700

Parque Aika-Nagisa
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Com localização privilegiada junto 
ao Lago Shinji, esse museu tem um 
saguão com vista extraordinária e 
fácil acesso ao lago. É conhecido 
como “o museu em harmonia com a 
água”.

☎0852-55-4700

Museu de Arte de Shimane
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Um parque para todas as idades. Tem 
eventos como o festival da cerejeira na 
primavera, a queima de fogos do Festival 
Gaina no verão e o Chá dos Cidadãos no 
outono, sendo um lugar aonde muita 
gente da cidade vai para relaxar. Tem 
uma locomotiva a vapor (D-51) exposta e 
um viveiro onde são criados cerca de 50 
macacos, ótimo para ir com crianças. 

☎0859-37-2311

Parque Minatoyama
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Fica dentro dos 53,2 hectares do 
Softbank Tottori-Yonago Solar Park, 
e lá você pode conhecer o parque 
solar e aprender sobre a utilização 
da energia natural e sobre a riqueza 
natural de Tottori

☎0859-21-8533
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Uma enorme ponte de estrutura rígida em 
concreto protendido, com comprimento 
total de 1446,2 m e altura de 44,7 m acima 
d’água, que liga Watari-chô, na cidade de 
Sakaiminato em Tottori, a Yatsuka-chô, na 
cidade de Matsue em Shimane.

Autoridade Portuária de Sakai  ☎0859-42-3705

Ladeira do Pisa Fundo
(Ponte Eshima Ohashi)
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A 456 m de altitude na Serra Kitayama 
da Península de Shimane, a vista do 
topo do Monte Makuragi é magnífica. O 
local é famoso pela vista do Nakaumi e 
do Monte Daisen a leste, e do Monte 
Sanbe a oeste. No topo, fica o Templo 
Kezôji, com 1.200 anos de tradição e 
muitos patrimônios culturais.

Daisen, Nakaumi, 
Ilha Daikon e Eshima, 

vistos do Monte Makuragi

10Para curtir mais o Lago Shinji e o Nakaumi
Aqui, vamos apresentar algumas atrações para curtir a natureza e as paisagens do Lago 
Shinji e do Nakaumi. Nelas, você pode tirar dúvidas sobre os lagos, aprender várias 
formas de diversão e apreciar lindas paisagens. Venha, veja, interaja e apaixone-se pelo 
Nakaumi e pelo Lago Shinji!! 

Fica na ponta leste do Nakaumi e 
possui instalações onde você pode se 
divertir interagindo com pássaros. Tem 
encontros de observação e eventos 
também. 

☎0859-24-6139
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Lago Shinji

Mar do Japão
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Shimane

Província de
Shimane
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Tottori
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Tottori

Nakaumi
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Parque das Aves
Aquáticas de Yonago

Museu Tottori do
Meio Ambiente Natural


