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Menikmati Musim

Dingin di Ishikawa

Salju yang turun di Ishikawa memiliki kandungan air yang tinggi 
sehingga setiap bulan November dilakukan Yukizuri, atau teknik 
membentuk kerucut dari tali, untuk melindungi cabang-cabang 
pohon dari salju. 

Di setiap musim dingin, dinding tanah di reruntuhan 
kediaman samurai di Nagamachi (Nagamachi Bukeyashiki), 
dipasangi Komogake, atau tikar dari anyaman jerami untuk 
melindungi dari salju. Musim dingin adalah saat untuk mempersiapkan sake. 

Setelah melihat proses pembuatan sake dari dekat, 

di sini Anda dapat mencicipi secara langsung dan 

merasakan kedalaman serta keindahan rasa 

sake Jepang.

Fukumitsuya, Pembuat Sake
Tertua di Kanazawa

◆ Jam buka

◆ Biaya

◆ Akses

7.00 – 18.00 (khusus tanggal 16 Oktober – 

akhir Februari buka pukul 8.00 – 17.00)

310 yen

Dari Stasiun Kanazawa dengan bus 15 

menit → turun di Kenrokuenshita

◆ Jam buka

◆ Biaya

◆ Peserta 

◆ Lain-lain

◆ Akses

1 Oktober – 30 April

Senin/Selasa/Kamis/Jumat/Sabtu 

mulai pukul 15.00

(waktu yang diperlukan 90 menit)

* kecuali pada 26 Desember – 

6 Januari

1.000 yen

10 orang

Harus reservasi sejak 3 hari 

sebelumnya

Dari Stasiun Kanazawa dengan bus 10 menit → 

turun di Korinbo → jalan kaki 5 menit

Komogake di Nagamachi Bukeyashiki

Di malam hari, Anda bisa menikmati pemandangan 

magis yang berbeda dari siang hari berkat 

lampu-lampu yang menghiasi Kastel Kanazawa dan 

Taman Kenroku-en.

Lampu Hias di Kastel 
Kanazawa dan Taman Kenroku-en 

◆ Jam buka 1 – 19 Februari 2019 pukul 17.30 – 21.00

◆ Biaya gratis

Edisi
Khusus

Yukizuri di Taman Kenroku-en

Tur ke Tempat Pembuatan Sake 
(tersedia dalam Bahasa Inggris dan Perancis)

https://www.fukumitsuya.co.jp/english/guidedtour/index.htmlhttps://www.fukumitsuya.co.jp/english/guidedtour/index.html

Ishikawa adalah prefektur yang berbatasan dengan Laut Jepang. Di sini, Anda bisa menikmati 
semua pesona musim dingin Jepang seperti pemandangan musim dingin, makanan khas musim 
dingin, pemandian musim panas untuk mengistirahatkan tubuh serta pikiran, dan lain sebagainya.

Pada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan cara menikmati 
musim dingin sesuai karakteristik masing-masing area. Kanazawa
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Sawah teras Shiroyone Semmaida adalah pemandangan bak 

lukisan di daerah Wajima. Sekitar 25 ribu buah solar LED 

dipasang di pematang sawah untuk acara wisata Aze no 

Kirameki di malam hari. Suasana terang seiring dengan 

lampu yang menyala setelah matahari terbenam 

menimbulkan kesan magis.

◆ Periode acara

◆ Lokasi

◆ Akses

13 Oktober 2018 – 10 Maret 2019

Selama 4 jam setelah matahari terbenam

99-5 Ha-bu Shiroyone-machi Wajima-shi

Dari Stasiun Kanazawa dengan bus ekspres arah 

Noto 2 jam → turun di depan Stasiun Wajima → 

dengan bus jalur selama 20 menit → turun di 

Senmaida

http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/

Lampu Hias di Shiroyone Senmaida
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http://kagashi-ss.co.jp/yuki-mus/en_facilities/

◆ Jam buka

◆ Biaya

◆ Akses

9.00 – 17.00

Umum 500 yen / Rombongan (20 orang ke atas) 

420 yen

Dari Stasiun JR Kaga Onsen dengan bus Kaga 

Onsen (tujuan Katayamazu Onsen) 18 menit → 

berhenti di depan Museum Salju → jalan kaki 

3 menit

Kristal salju yang turun dari langit memiliki berbagai bentuk. Di 

Museum Salju, mulai anak-anak hingga dewasa bisa mengetahui 

pesona dari salju dan es mulai dengan percobaan langsung hingga 

membuat gantungan es. Bangunan museum itu sendiri sangat unik 

dan dirancang oleh arsitek terkenal Arata Isozaki. Anda bisa melihat 

pemandangan indah Hakusan di lepas danau Shibayama dari ruang 

teh yang ada.

Di musim yang dingin seperti ini, Anda dapat merasakan salah 1 cara 

menikmati musim dingin khas Jepang yaitu dengan bersantai di 

Onsen atau pemandian air panas sambil menyantap hidangan lezat. 

Hanya dengan menaiki kereta ekspres dari Kanazawa selama 25 

menit, Anda akan sampai di perkampungan pemandian air panas 

Kaga yang dipenuhi dengan onsen terkenal di Jepang seperti 

Yamanaka Onsen, Yamashiro Onsen, Katayamazu Onsen, dan 

Awazu Onsen. Anda juga dapat merasakan hangatnya pemandian 

luar ruang sambil menyaksikan turunnya salju.

Dengan kereta ekspres dari Stasiun Kanazawa 25 menit → turun di Stasiun Kaga 

Onsen → dengan bus jalur selama 10-30 menit

Dengan kereta biasa dari Stasiun Kanazawa → turun di Stasiun Awazu → 

dengan bus jalur selama 10 menit → turun di Awazu Onsen

https://kagakaedeonsenkyo.com/en/index.php

◆ Akses

Onsen

Awazu Onsen

Yamanaka Onsen Yamashiro Onsen2 3
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Katayamazu Onsen 4

Museum Salju Nakaya Ukichiro 4



Bunga ombak yang diketahui sebagai ciri musim dingin di Noto adalah busa seperti 

serpihan sabun yang terbentuk dari lendir plankton di lautan. Busa ini menari-nari 

dengan indah seperti bunga berwarna putih.

◆ Lokasi  Pantai Sosogi (Sosogi, Machino-machi, Wajima-shi)

Di hari dengan angin laut yang kencang di musim dingin yang berat, terkadang air 

terjun akan bergoyang ke kanan kiri berlawanan dengan gravitasi, bahkan tertiup 

tegak lurus berlawanan dengan arah turunnya air.

Tiram yang tumbuh di Semenanjung Noto terkenal manis dan berdaging tebal 

meski ukurannya kecil. Di festival ini, Anda bisa mencicipi tiram khas musim 

dingin Semenanjung Noto dengan santai di perapian jumbo sepanjang 

400 meter.

Organisasi penerjemah nasional yang 

berkegiatan di sekitar Prefektur Ishikawa 

yaitu National Licensed Interpreter-guide Net 

Kanazawa (LINK), kini telah membuka laman 

tersendiri berisikan informasi pemandu 

penerjemah yang memiliki sertifikasi 

nasional. Selain bisa mencari pemandu 

berdasarkan bahasa, Anda bisa mengakses 

profil pemandu dan menghubungi langsung 

untuk membuat reservasi. Nikmatilah 

perjalanan bersama pemandu lokal yang 

berkualitas dan teliti.

Pada Kanno no Yube, Anda bisa memahami salah 1 

kesenian tradisional dengan mudah. Pertunjukan ini 

disertai dengan tablet berisi penjelasan berbahasa Inggris 

sehingga mudah dipahami. Sebelum pertunjukan, tablet 

akan menampilkan keterangan sejarah Noh dan selama 

pertunjukan akan menampilkan teks serta ilustrasi yang 

menyesuaikan dengan kalimat serta pergerakan aktor Noh.

Menikmati Noh lewat “Kanno 
no Yube” (musim dingin)
Disertai dengan tablet 
penjelasan berbahasa 
Inggris

Laman Kumpulan 
Pemandu Penerjemah 
yang Memiliki 
Sertifikasi Nasional

◆ Lokasi  Sosogi, Machino-machi, Wajima-shi

◆ Jadwal 

pelaksanaan

◆ Akses 

9 Februari 2019 (Sabtu) 10.00 – 16.00

10 Februari 2019 (Minggu) 9.00 – 15.00

Dari Stasiun Kanazawa dengan kereta ekspres 58 menit 

→ turun di Stasiun Wakura Onsen → dengan Noto 

Tetsudo 33 menit → turun di stasiun terakhir Stasiun 

Anamizu → jalan kaki 10 menit sampai Lapangan 

Asunaro

◆ Waktu 

pelaksanaan

◆ Lokasi

◆ Biaya

◆ Akses

◆ Informasi 

Lebih Lanjut

12 (Sabtu) & 27 (Minggu) Januari, 2 (Sabtu) & 

23 (Sabtu) Februari, 2 (Sabtu) Maret 2019

Masing-masing mulai pukul 14.30

Nohgakudo Prefektur Ishikawa

1000 yen (Perlu reservasi. Jika mendaftar di 

hari H, biaya 1200 yen)

Dari Stasiun Kanazawa dengan shuttle bus 

Kenroku-en 16 menit → turun di Museum 

Prefektur Ishikawa atau Seisonkaku

Nohgakudo Prefektur Ishikawa

TEL: 076-264-2598

E-mail: noh@pref.ishikawa.lg.jp

https://kanazawaguidelink.jp/en/

Festival Tiram Jumbo di Tengah Salju Anamizu

Air Terjun Tarumi

Bunga Ombak

Informasi Terbaru
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