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Informasi Spesial Musim Gugur
dan Rekomendasi Acara

Memperkenalkan tempat yang
membuat Anda puas menikmati musim
gugur di Ishikawa, dan daftar kegiatan
mencoba pengalaman khas musim
gugur.

Tempat Wisata
Momiji
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Komatsu
小松駅 6
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Shirakawa-Go IC
白川郷IC

3
JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Hakusan Shirakawa-go White Road
Kota Hakusan – Desa Shirakawa Distrik Ono Pref. Gifu

Taman Kenrokuen
Kota Kanazawa

Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC
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Waktu berkunjung terbaik: Awal Oktober –
Akhir Oktober
Diantara jalan sepanjang 33 km yang
menghubungkan gunung Hakusan dan
warisan dunia Shirakawa-go terdapat
banyak taman wisata berpemandangan
indah. Dilengkapi dengan fasilitas jalur
jalan kaki dari Taman Jadani sampai
Ubagataki, dapat menikmati jalan-jalan
santai seraya melihat Momiji dan air
terjun. (Waktu perjalanan satu kali pergi :
jalan kaki 15 – 20 menit)
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Waktu berkunjung terbaik :
Awal November -Awal Desember
Tempat wisata yang mewakili
prefektur Ishikawa. Pemandangan
dari perpaduan antara kolam, lentera
dan momiji wajib untuk dikunjungi.
Diadakan pula pencahayaan Momiji.
17 November (Jumat)-9
Desember (Sabtu)
17:30 - 21:00

Akses: Dari stasiun Kanazawa dengan
mobil sekitar 90 menit, dari “Chugu
Ryokinjo” sampai Shirakawa-go IC sekitar
70 menit.

Akses: Dari stasiun Kanazawa naik bus 20 menit, turun di “Kenrokuen-shita”

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/index.html

http://hs-whiteroad.jp/

Ngarai
Kakusenkei
Pemandian air panas
Yamanaka, kota Kaga
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Waktu berkunjung terbaik : Awal
November - Akhir November
Warna-warni momiji terlihat jelas
dan cantik pada ngarai sepanjang
1,3 km. Pada jalur jalan-jalan
santai sepanjang ngarai kita
dapat menikmati Momiji 360°.

Akses: dari stasiun Kanazawa naik kereta 25 menit → turun di stasiun JR Kaga Onsen
→ naik bus keliling (CANBUS) Yama Mawari selama 24 menit →turun di Yamanaka Onsen
Kiku no Yu/Yamanaka za

http://www.yamanaka-spa.or.jp/

Tempat penting

Kuil Natadera
Kota Komatsu

Akses: dari stasiun Kanazawa dengan
kereta 25 menit → turun di stasiun JR Kaga
Onsen → naik CAN Bus keliling Kaga,
Yama Mawari selama 35 menit → turun di
kuil Natadera.

http://www.natadera.com/

Shiroyone Senmaida Kerlipan tanggul sawah

8 Oktober (Minggu) – 11 Maret (Minggu)4 jam setelah matahari tenggelam
Setelah pemotongan padi, di tanggul sawah -sawah kecil sebanyak 20 ribu buah LED berkelip-kelip
mengganti cahaya warnanya 30 menit sekali.
Akses : dari stasiun Kanazawa naik bus ekspres Hokutetsu Oku Noto jalur
ekspres Wajima selama 2 jam → Turun di Wajima ekimae → Dengan bus ad
interim selama 20 menit → Turun di Senmaida

http://senmaida.wajima-kankou.jp/calendar/lightup/
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Waktu berkunjung terbaik: Awal November – Akhir November
Di kuil Natadera yang mempunyai sejarah
1300 tahun, terbentang pemandangan
indah yang merupakan perpaduan cantik
antara batu karang, kolam dan momiji di
area yang luas di dalam kuil.
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Cita rasa musim gugur

Niwaka Kobo

Mencoba kegiatan memasak

Mencob
a memb
uat Soba
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Menggunakan tepung soba yang dihasilkan
lokal yaitu dari Torigoe, dan dapat dicicipi
saat itu juga. Pada bulan September akhir
dapat menikmati pemandangan bunga soba
yang mekar penuh.
● Biaya 1 bakul (sampai 4 orang) 2,000 yen,
● biaya ikut kegiatan 500 yen
● Mencicipi masakan 100 yen
Menerima
perlu
● Waktu yang diperlukan 1 jam
rombongan reservasi
● Akses dari stasiun
Kanazawa dengan mobil 60 menit

Mencob
a mema
sak
masaka
n Jepan
g

http://www.niwakakoubou.jp/

Bisa
menggunakan

Kanazawa Salon
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Kelas memasak masakan Jepang yang
berpusat pada jenis makanan yang
difermentasi. Di dalam bangunan rumah
khas tradisional, dimulai dari dadar gulung
kaldu ikan, dasar dari masakan Jepang
sampai satu paket penuh masakan diajarkan
dengan Bahasa Inggris.

Bahasa
Inggris,
1-8 orang

perlu
reservasi

t kue Je

membua

pang

Di bawah bimbingan ahli pembuat
kue, dapat mencoba pengalaman
membuat kue Jepang tradisional.

● Contoh biaya
Setengah paket (7 menu) dari 3.200 yen,
Satu paket (11 menu) dari 6.800 yen

● Biaya 1000 yen
● Waktu yang diperlukan 40 menit

● Waktu yang diperlukan ● Akses dari
stasiun
Setengah paket 2 jam
Kanazawa jalan
satu paket 3,5 jam
kaki sekitar 15
menit

http://www.cookingkanazawa.com/
Menco

Kanazawa Zushi

a
Mencob

Koshiyama
Kanseido 1

ba me
m
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Menerima
rombongan

Mencoba
kegiatan
pembuatan
Oshizushi menggunakan kurang lebih
10 macam bahan hasil lokal.
● Biaya 2.700 yen
● Waktu yang diperlukan 30-40 menit
● Akses Dari stasiun Kanazawa dengan
bus 7 menit, turun di “Hashibacho”
Di dalam area Higashi-chaya

i

● Akses dari stasiun Kanazawa
jalan kaki 10 menit

http://www.koshiyamakanseido.jp/wagashi-taiken.html
Mencob

Tawaraya
buat O
shizus
h

perlu
reservasi

a penga
lam
permen an memasukka
ke kalen
n
g
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Toko khusus permen yang mempunyai
sejarah lebih dari 180 tahun, mengambil
permen yang berkekenyalan tinggi dari
bakul kayu dengan sumpit bambu, lalu
dimasukkan ke tempat yang berbentuk
bejana dan bisa dibawa pulang.
● Biaya 1.500 yen
● Waktu yang diperlukan 30 menit
● Akses dari stasiun Kanazawa
dengan bus 5 menit, turun di
“Kobashi”

Menerima
rombongan

perlu
reservasi

http://www.ame-tawaraya.co.jp/index.html
Menerima
rombongan

perlu
reservasi

http://kanazawasushi.com/experience/

mencob
a kegia
tan
pembua
tan sup
miso
Mencoba kegiatan yaitu membuat 2 macam sup miso, yaitu sup yang menggunakan
miso yang proses pematangannya sebentar dan sup menggunakan miso yang
cukup lama proses pematangannya. Bandingkan perbedaan rasanya.

Yamato Shoyu Miso
● Biaya 1000 yen
● Waktu yang diperlukan 20 menit
● Akses dari stasiun Kanazawa dengan
bus 30 menit, turun di “Ohno” jalan kaki
3 menit

Info terbaru
Telah selesai dibuat video promosi terbaru
prefektur Ishikawa untuk konsumsi luar negeri

7

Bisa
menggunakan Menerima
Bahasa
rombongan
Inggris

perlu
reservasi

http://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/koujipark.html

Taman Kenrokuen 1
pemasangan pelindung
dari salju dimulai
Untuk melindungi pohon-pohon di taman
Kenrokuen dari gangguan yang
ditimbulkan salju, dilakukan pemasangan
pelindung dari tanggal 1 November.
Silakan menonton keunikan tradisi
musim dingin di Ishikawa.

Pada saat ini di prefektur Ishikawa, untuk lebih meningkatkan tingkat
pengenalan akan keberadaan Ishikawa di luar negeri, telah dibuat video
promosi. Membuat video versi 20 menit dan versi 5 menit, yang keduanya
menyampaikan beraneka pesona prefektur Ishikawa yaitu sejarah dan
budaya, pemandangan empat musim dan makanannya, serta kemudahan
aksesnya. Telah dipublikasikan di situs video “Youtube”. Silakan kunjungi.

Mulai beropersi bus
cepat jalur Kanazawa – Sendai
● Biaya Satu kali jalan 9.500 yen – 9.900 yen Berangkat dari stasiun Kanazawa (22:10)→
Sampai stasiun Sendai (7:20)
● Hari operasi Kami, Jumat, Sabtu, Minggu,
Berangkat dari stasiun Sendai (23:00)→
Hari libur, sehari sebelum hari libur
Sampai stasiun Kanazawa (8:10)

Edisi utama (20 menit) https://youtu.be/cJLjW625V7I
Edisi singkat (5 menit) https://youtu.be/tjl3_xwNynI

Untuk lengkapnya silakan lihat web https://www.nishinihonjrbus.co.jp/search/

“Kesenian musim gugur – Berkeliling bangun
arsitektur modern prefektur Ishikawa”

Fitur
Istimewa

Prefektur Ishikawa yang terhindar dari kerusakan akibat peperangan, memiliki pesona suasana kota yang bersejarah, yang diwariskan sejak zaman para samurai berlalu-lalang dahulu. Sebaliknya bangunan modern yang hebat
juga banyak terdapat, dan berpadu serasi dengan suasana kota yang bersejarah. Sambil merasakan budaya
samurai asli, ayo sekaligus pula merasakan bangunan modern.

©D.T.Suzuki Museum

Museum seni abad 21 Kanazawa

Suzuki Daisetsukan
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Museum modern yag terletak di pusat kota Kanazawa. Pada bangunan
berbentuk lingkaran dengan kaca yang menjadi dinding sekelilingnya
ini, tidak ditemui konsep “pintu masuk utama”. Kita dapat keluar masuk
dari beraneka pintu dengan bebas, dan merupakan ruang tempat turis
dan warga lokal menikmati kesenian modern dengan mudah.

Biaya

Terbagi atas zona gratis dan zona berbayar
(Untuk lengkapnya lihat di web)

Waktu buka

Akses

Dibuka sebagai tempat untuk menyampaikan pikiran dan jejak dari Daisetsu Suzuki (D.T.Suzuki) ahli filsafat Budha tingkat dunia yang dilahirkan di bumi Kanazawa, serta tempat untuk
mengajak para pengunjung berpikir dari dalam diri sendiri.
Bangunannya terdiri dari biara yang menghubungkan 3 bangunan dan 3 taman, menunjukkan
tempat untuk belajar di ruang yang sunyi, berhadapan dengan diri sendiri lalu berpikir.

Biaya

Dewasa 300 yen, di bawah 18 tahun gratis

Waktu buka

9:30 -17:00

Akses

dari stasiun Kanazawa dengan bus 15 menit, turun di Hondamachi”, jalan
kaki 4 menit

Kontak info

http://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/english/index.html

Zona gratis 9:00-22:00
Zona berbayar 10:00 - 18:00
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dari stasiun Kanazawa dengan bus 15 menit,
turun di “Hirozaka”.

Kontak info

http://www.kanazawa21.jp/

Perpustakaan Kazawa Umi Mirai
Meseum filsafat Nishida Kitaro
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Di Jepang ada istilah “musim gugur musim membaca”. Perpustakaan yang
dindingnya menarik perhatian dengan corak dot di dindingnya yang putih bersih, telah
menerima berbagai penghargaan tinggi dari dalam dan luar negeri, seperti
penghargaan “Perpustakaan menarik dunia best 20” dari buku panduan wisata
Amerika, penghargaan “Perpustakaan Super Dunia best 4” dari BBC Inggris,

Tema dari bangunan ini adalah “berpikir”. Di dalam bangunan sangat kompleks, dibuat
seperti labirin. Para pengunjung ketika berjalan di dalam bangunan, sambil tersasar pun
harus “sambil berpikir” untuk menentukan jalan yang akan dipilih selanjutnya.

Biaya

gratis

Waktu buka

hari kerja 10:00-19:00 Sabtu, minggu dan hari libur 10:00-17:00

Selain itu, dari matahari terbenam sampai 21:30, di sekeliling bangunan diberi
pencahayaan yang cantik.

Akses

dari stasiun Kanazawa jalan kaki 7 menit, naik bus dari
pemberhentian “Nakabashi” selama 20 menit, turun di “Kanazawa
Umi Mirai Toshokan mae”

Kontak info

http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/umimirai/index.html

Biaya

Dewasa 300 yen, di bawah 18 tahun gratis

Waktu buka

9:00 -21:00

Akses

dari stasiun Kanazawa naik kereta 30 menit, turun di
“Unoke”, jalan kaki 20 menit

Kontak info

http://www.nishidatetsugakukan.org/index.html

Tsuzumi mon
(stasiun
Kanazawa)
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Pintu gerbang Kanazawa, gerbang indah yang
mendominasi stasiun Kanazawa. Dengan motif
“Tsuzumi (gendang)” dari “Kaga Hosho” Noto yang
merupakan
kesenian
tradisional
Kanazawa.
Memperoleh penghargaan tinggi dari luar negeri
seperti penghargaan “Stasiun terindah di dunia best
14” dari majalah wisata Amerika.

