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KURAMAE
ASAKUSABASHI

A área de Kuramae até Asakusabashi tem prosperado desde o período Edo como 
um centro comercial e de tráfego, explorando a riqueza natural do rio Sumida. O 
Shogunato Tokugawa construiu aqui uma passagem denominada “Asakusa-Mitsuke” 
como um posto de guarda avançado e crucial para a defesa do Castelo Edo. 
Hoje, com a sua densa comunidade comercial composta por comércio por grosso e 
retalhista como as lojas de bonecas tradicionais, Asakusabashi atrai numerosos 
visitantes.

Sanitários para pessoas com deficiência física

Centro de informações turísticas Informações Turísticas de Ryogoku
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※Por favor, observe que o conteúdo, nomes, etc. podem ter mudado quando este guia foi publicado. Por favor, 
mantenha os bons modos, pois há muitos recintos de templos/santuários e propriedades privadas.
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Site e redes sociais o�ciais da Cidade Taito Ônibus circular da Cidade Taito “Megurin”

WEB
TAITO Odekake Navi

Twitter
Taito-kun

（@taito_kun）

Instagram
#lovetaito

（@lovetaito_official）

Ônibus comunitário ideal para viajar por Asakusa, Ueno, 
Yanaka, Asakusabashi e outras áreas da Cidade Taito.

Onde consultar

Informações sobre passeios turísticos ―
Centro de Informação Turística Cultural de Asakusa 03-3842-5566
Tóquio SGG Clube 03-6280-6710
JNTO TIC 03-3201-3331
Centro de Informações Turísticas de Tóquio, Agência de Ueno 03-3836-3471

Acidentes e emergência ―
Linha Direta para Visitantes no Japão （JNTO） 050-3816-2787

Informações médicas ―
Serviço de informação médica da cidade de Tóquio （HIMAWARI）
 03-5285-8181

Consulte as informações atualizadas dos 
itinerários e horários através do código 2D.

Rua Okazu Yokocho  おかず横丁
Uma rua comercial com a típica atmosfera “shita-
machi” em Torigoe, que pode ser acessada a pé de 
Kuramae. Repleta de lojas que vendem comida 
caseira, sendo muito frequentada pelos moradores 
locais.

Endereço: 1 Torigoe Taito-ku
Acesso: caminhada de 9 minutos desde a estação Kuramae do metrô

Endereço: 1-3 Kuramae Taito-ku
Acesso: caminhada de 4 minutos desde a estação Kuramae do metrô

Pinheiro de Shubinomatsu  首尾の松跡碑
Pinheiro originalmente localizado no porto do 
armazém de arroz do xogunato Edo e que também 
foi retratado na obra de “ukiyoe” de Hiroshige 
Utagawa. Atualmente, um pinheiro, que é conside-
rado a sétima geração, está plantado cerca de 100 
metros rio acima daquela época.

Santuário Torikoe  鳥越神社
O “Gohonmoto mikoshi” é considerado o palan-
quim xintoísta mais pesado de Tóquio, com 3,750 
kg. Em 8 de janeiro é realizada a fogueira “ton-
doyaki”; e no começo de junho, o Festival Torigoe.

Endereço: 2-4-1 Torigoe Taito-ku
Acesso: caminhada de 5 minutos desde a estação Kuramae do metrô, 8 minutos 
desde a estação JR Asakusabashi ou estação Shin-Okachimachi do metrô.

Santuário Kuramae  藏前神社
Santuário considerado o local onde o “Kanjin 
Osumo” foi criado e está intimamente associado 
ao rakugo clássico (arte tradicional de contar 
histórias). Na primavera, há a bela floração anteci-
pada de cerejeiras e mimosas.

Endereço: 3-14-11 Kuramae Taito-ku
Acesso: caminhada de 1 minuto desde a estação Kuramae do metrô

Avenida Edo-dori  江戸通り
Ao longo da avenida Edo-dori, desde estação JR 
Asakusabashi até a estação Kuramae do metrô, 
encontram-se atacadistas que vendem bonecas, 
brinquedos, papelaria, acessórios e flores artifici-
ais, etc. Muitas lojas também vendem a varejo.

Ponte Yanagibashi  柳橋
Área é conhecida como “hanamachi” (bairro dos 
bordéis) desde o período Edo. Nas proximidades, 
há muitos portos de “yakatabune” (barcos tradi-
cionais de passeio) ao longo do rio Kanda.

Endereço: Yanagibashi Taito-ku
Acesso: caminhada de 5 minutos desde a estação Asakusabashi da JR e Linha
Toei Asakusa

Observando e Caminhando por Kuramae e Asakasabashi

Para TsukubaPara NikkoPara Kita-SenjuPara Toneri
Para Ikebukuro

Aeroporto
de NaritaKeisei Skyliner no mínimo 36 minutos

Para Shinjuku

Para Shinjuku

Para Nakameguro

Para Shibuya

Para Shibuya

Aeroporto
 de Haneda

Tóquio

Tóquio Monorailcerca de 16 min.

Keihin Kyuko  cerca de 14 min.

Linha JR
Linha Tóquio Metro Ginza
Linha Tóquio Metro Hibiya
Linha Tóquio Metro Chiyoda
Linha Toei Asakusa
Linha Toei Oedo
Tsukuba Express
Tóquio Monorail
Linha Keihin Kyoko
Linha Keisei
Linha Tobu Skytree
Nippori-Toneri Liner
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