Sobre as praias para banho (área de Matsue, Izumo e Ôda)
Divisão Cultural e Internacional de Shimane
Informações obtidas do site turístico oficial da província, Shimane Kankou Navi, e do serviço
de informação sobre praias. (em 24 de junho de 2020)

Na região das praias, continue tomando as mesmas precauções básicas que têm
sido recomendadas até agora contra o contágio.
○Evitar os 3 A (Ambientes fechados, Aglomerações e Aproximação de pessoas);
○Manter o distanciamento social (de 1 a 2 metros de distância);
○Utilizar máscara (mesmo se estiver sem sintoma nenhum);
○Lavar e higienizar as mãos (durante cerca de 30 segundos) etc.
CUIDADOS AO FAZER CHURRASCO:
○ Não junte muitas pessoas (de 5 a 10 no máximo);
○ Não compartilhe utensílios. Cada um deve comer só no seu próprio prato;
○ Também não divida o mesmo copo com ninguém para beber.

ABERTURA E OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS PRAIAS:
Praia
Kitaura
【Matsue】

Mapa (Google)

Abertura
Abre 28/06
(domingo)

Observações / regras de uso
○Estacionamento pago com 300 vagas
○As instalações com chuveiro (administradas por
pousadas etc.) podem estar indisponíveis nesta
temporada.
○Dos 2 comércios de praia, 1 encontra-se fechado
○Sanitários públicos disponíveis
【SOBRE CHURRASCO】:
○Leve seu lixo para casa.
○É proibido enterrar brasa ou carvão na areia.
Apague a brasa usada e leve-a para casa (pode ser
descartada como “lixo queimável” doméstico).

Sasago
【Matsue】

Fica fechada
nesta
temporada

Ko-ura
【Matsue】

Data de
abertura
ainda não
definida

Konami
【Matsue】

Fica fechada
nesta
temporada

Karatsujima
【Matsue】

Fica fechada
nesta
temporada

Fusenada
Kawashimo
【Izumo】

Fechada
nesta
temporada

Inasa no hama
【Izumo】

○Área de repouso, chuveiro e sanitário
○Estacionamento com cerca de 100 vagas
【SOBRE CHURRASCO】:
○É proibido enterrar brasa ou carvão na areia.
Apague a brasa usada e leve-a para casa (pode ser
descartada como “lixo queimável” doméstico).

Abertura
○Chuveiro e sanitário (inclusive estilo ocidental)
prevista para ○Estacionamento gratuito com 50 vagas
09/07
(quinta-feira) 【SOBRE CHURRASCO】:
○Confirme com os monitores e salva-vidas, que
trabalham ali durante o verão, quais são os locais
onde é permitido fazer churrasco.
○Apague a brasa usada e enterre-a bem fundo na
areia (já houve caso de crianças que sofreram
queimadura por causa de brasa acesa largada).

Owashi-hama
【Izumo】

09/07
○Área de repouso, chuveiro e sanitário
(quinta-feira) ○200 vagas p/ veículo comum + 5 de grande porte
【SOBRE CHURRASCO】:
○Peça autorização no comércio de praia
(administrado por uma pousada) para fazer
churrasco.
○Proibido fazer churrasco no calçadão e na área do
Parque Nacional.
【REGRAS DE USO】:
○Não mergulhe pulando do Farol de Hinomisaki.
○Leve seus resíduos de fogos de artifício para casa.

Kirara Beach
【Izumo】

04/07
(sábado)

○ Tem área de repouso, chuveiro e sanitário
【SOBRE CHURRASCO】:
○Churrascos são proibidos durante a temporada
de banho.
○A Kirara Cottage disponibiliza uma casa de
churrasco (precisa reservar, 4 pessoas por mesa,
taxa geral de 2.200 ienes incluindo o uso de
grelha, chapa, 3 quilos de carvão vegetal, pegador
de carvão, maçarico a gás, etc.).

Kute
【Ôda】

Abre apenas
no período
entre 01/08
(sábado) e
10/08
(segundafeira)

SOBRE CHURRASCO:
○Não dê comida aos milhafres, pois isso faz com
que essas aves passem a visar e roubar a comida
das mãos das crianças.
○Há pessoas que bebem demais sujam o banheiro.
Dá muito trabalho limpá-lo, então por favor
colabore e use-o sem sujar.
○Leve seu lixo para casa.
○Apague a brasa usada e enterre-a bem fundo na
areia.

Torii
【Ôda】

Fica fechada
nesta
temporada

