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Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

Memperkenalkan tempat wisata yang dapat dinikmati saat musim dingin Ishikawa,
menu kegiatan yang dapat dilakukan hanya pada musim ini.
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Komatsu
小松駅
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JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Kele

zatan

Oden
Kanazawa

Shirakawa-Go IC
白川郷IC
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Tiram
Oden adalah menu yang sering disantap ketika
musim dingin di seluruh Jepang. Pada Oden
Kanazawa, yang menjadi kekhasan penganannya
adalah, selain dari siput laut dan yaki fu, yaitu
“kanimen”yang merupakan daging kepiting dan miso
yang dibungkus, dan akhir-akhir ini namanya mulai
terangkat dan terkenal sebagai makanan khas
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daerah.

Tiram Noto yang berkembang di Semenanjung Noto, walaupun
ukurannya kecil terkenal dengan kepadatan daging dan rasa
manisnya. Paling enak ketika musim dingin, padat rasanya dan
kaya gizinya, silakan dinikmati. Selain itu selama musim dingin di
Semenanjung Noto, di setiap tempat diadakan festival tiram, di
tempat acara dapat memakan tiram yang dibakar di atas arang.

Dengan warna merah
muda beningnya yang
sangat cantik, silakan
mencoba kelezatan dan
kegurihannya.

Mengunakan sumber air yang mengalir dari
gunung Hakusan, gunung indah yang dibuka
sejak 1300 tahun lalu, dan beras yang
tumbuh di lahan luas dan subur, silakan
menikmati Sake produk prefektur Ishikawa
yang dibanggakan. Selain itu, pada
pembuatan Ginjo yang diajarkan oleh grup
chief pembuatan sake se-Jepang (Yondai
Toji), yang disebut pula tidak ada
tandingannya, sake yang dihasilkan oleh
Noto Toji dinilai sebagai “Nojun Karei”(level
kedalaman dan kelezatan sake). Musim
dingin adalah musim proses pembuatan
sake, silakan berkunjung untuk melihat
proses pembuatan dan pencicipan sake.

Ikan
Amberjack
Udang
manis

Ikan Amberjack yang ditangkap di pesisir Semenanjung
Noto, spesial dengan kepadatan tubuh dan lemaknya. Cara
memakannya yang direkomendasikan selain dari sashimi
dan sushi yang sudah pasti, adalah gulai ikan Amberjack
dengan lobak putih. Kemudian, kepala dan bagian lehernya
dapat dibakar dan disantap langsung, tidak ada bagian yag
terbuang semua bagian dapat dinikmati kelezatannya. Ikan
ini juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan.
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Sake
lokal

Kanogani, jenis kepiting zuwaigani yang
ditangkap di prefektur Ishikawa, tubuhnya
padat dan dengan kegurihan dan rasa
manisnya merupakan kekhasan kepiting ini.
Selain itu, kepiting betina zuwaigani disebut
dengan kobakogani, yang spesial dengan
kegurihan yang kental dari kanimiso dan
telurnya.

Kepiting

Terbatas
rMaret
D e s e m be

Tur Bus Sehari Shirakawa-go
Dari stasiun Kanazawa hanya memakan waktu 1 jam lebih
sekali jalan, dapat mengunjungi Shirakawa-go warisan dunia
yang ditetapkan UNESCO. Tur yang dilengkapi dengan makan
siang yang sehat dengan miso Hoba, miso khas Hida, soba dan
sayuran gunung. Selain itu kegiatan membuat senbei bakar
dengan tangan sendiri, serta menikmati jalan-jalan bebas.
Penyedia foto Pemda Shirakawamura Prefektur Gifu
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Biaya

SMP ke atas 7800 yen, SD 6800 yen

Jadwal

keberangkatan setiap Sabtu (2 Des 2017 – 31 Mar 2018)

Jadwal

9:30 berangkat dari stasiun Kanazawa, 15:45 sampai di
stasiun Kanazawa, bubar

Layanan

Bahasa Inggris ketika reservasi dapat meminta staf
berbahasa Inggris

Kotak info

http://whitering.co.jp/index.html
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Pencahayaan Kastil
Kanazawa dan
Taman Kenrokuen

Pada periode 9 Feb (jumat) s.d
20 Feb (selasa) 17:30-20:00,
Kastil Kanazawa dan Taman
Kenrokuen diberi pencahayaan,
dapat menikmati pemandangan
fantasi kastil Kanazawa dan taman
Kenrokuen yang diselimuti salju.
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Kagatobi
Pemanjatan tangga Kagatobi dimulai yaitu ketika terjadi kebakaran di zaman
Edo, lalu memanjat ke tempat tinggi dan melihat keadaan sekeliling,
kemudian membantu memadamkan api. Cara ini diwariskan sampa
sekarang. Setiap tahun pada awal bulan Januari, pemanjatan Kagatobi
dipertunjukkan oleh staf pemadam kebakaran, dan para warga berkumpul
untuk menonton pertunjukan yang memperlihatkan keberanian tsb.

Tanggal
Tempat
Akses
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7 Januari (Minggu) 10:00 sampai selesai
Taman kastil Kanazawa Lapangan Shinmaru
dari stasiun Kanazawa dengan bus 20 menit,
turun di “Kenrokuen Shita”, jalan 5 menit
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Dilaksanakan pada 5 Jan- 3 Feb.

Togozan Daijouji
Kangyo Takuhatsu adalah, ketika
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masa terdingin selama 1 bulan, biksu Alamat 〒921-8114 Nagazakacho Ru-10,
yang masih dalam pelatihan tidak
kota Kanazawa, prefektur Ishikawa
libur satu hari pun berjalan dari
http://www.daijoji.or.jp/index.html
rumah ke rumah membacakan kitab
suci. Pemandangan biksu dalam
pelatihan berjalan dengan memakai
pakaian Zenshu, menggunakan
sendal Waraji dan memasang
payung ajirogasa, dikenal akrab
dalam puisi-puisi musim dingin.

Gedung Observasi
Kamoike, kota Kaga

Prefektur Ishikawa merupakan area terkenal di dalam negeri sebagai tempat
observasi berbagai jenis burung lintas benua. Diantaranya adalah area
Katano Kamoike, tempat persinggahan ribuan burung jenis Anatidae untuk
berhibernasi, dan merupakan daerah terbatas di dalam Jepang, serta
puncaknya pada awal November sampai akhir Februari. dan tercatat pula
pada perjanjian Ramsal
Perburuan tradisional “Sakaami Ryou” (jenis cara perburuan menangkap
kamo(bebek) dengan melayangkan jaring-jaring ke atas udara) yang dimulai
dari zaman Samurai, diwariskan sampai sekarang. Bebek liar yang ditangkap
tanpa menggunakan senjata api, dagingnya sangat enak. Masakan bebek
adalah masakan tradisional khas kota Kaga.

Soujiji Daihonzan Soujiji soin
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Alamat 927-2156 1-18-1 Monzen,
Monzen-cho, kota Wajima, prefektur Ishikawa
http://www.wannet.jp/noto-soin/

Biaya

Dewasa 310 yen, SMA ke bawah gratis
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Jadwal buka

9:00-17:00

Akse dari stasiun

JR Kaga Onsen naik bus keliling “CANBUS” 30 menit,
turun di “Kamoike Kansatsukan”dan ada didekatnya

Kontak info

http://tabimati.net/midokoro/detail_kanko.php?p=931

Info terbaru
Dibuka situs pencarian
pemandu wisata penterjemah 1
kota Kanazawa
Telah dibuka situs pencarian pemandu wisata penterjemah
dan pemandu sukarela berdasarkan tanggal yang diinginkan.
Dapat melihat pesan promosi pemandu wisata, dan dapat
mereservasi pemandu dengan mengontak langsung.
https://www.kanazawaguide.jp/

Dibuka Hotel dengan pendekatan kebudayaan
tradisional “KUMU KANAZAWA”
Di area pusat kota Kanazawa, dan dalam jarak berjalan ke taman Kenrokuen dan pasar Ohmicho, telah dibuka hotel dengan
konsep “salon budaya yang menghubungkan kebudayaan tradisional Kanazawa ke masa depan”. Di ruang umum dalam hotel,
direncanakan akan dilakukan pameran atau acara kegiatan oleh pengrajin, artis, ahli teh, biksu dll, dengan ini mengenalkan
kebudayaan ke dalam dan luar negeri.

Harga kamar
Akses

kamar (bisa diinapi sampai 4 orang) 18.000 yen-24.000 yen
Jalan kaki 20 menit dari stasiun Kanazawa, Atau naik bus 7 menit dari stasiun
Kanazawa, turun di “Minami-cho/Oyama Jinja) jalan kaki 1 menit
https://www.thesharehotels.com/kumu/
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Fitur
Spesial

Puisi Musim Dingin Ishikawa
Silakan menghilangkan kepenatan sehari-hari dengan pemandian air panas seraya melihat pemandangan salju.
Di Noto, musim dingin laut Jepang, salju turun kencang, di Kaga pemandangan pepohonan dan bukit-bukit
berselingan yang dihiasi salju dapat dinikmati sambil masuk ke pemandian terbuka.

Wakura Onsen, pemandian air panas dengan pemandangan hamparan laut
Yamanaka Onsen, Ichirino Onsen, dapat menikmati pemandian dengan
pemandangan salju

Peminjaman privat
pemandian
Masakan Irori

Pemandian
Air Panas

Paket sehari
Ichirino Onsen Roan
Peminjaman privat pemandian dan
masakan Irorinya amat populer. Pada
muim dingin dapat menikmati
pemandian dengan pemandangan salju.
Tersedia pula paket sehari, dan pada
masakan Irori digunakan bahan-bahan
khusus seperti ikan Iwana dan Wagyu,
daging burung Gibier dengan tahu keras
Shirakawa, sayura-sayuran gunung dan
sayur organik.
http://www.ichirino.jp/
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Kuil
Natadera
Taman
Kenrokuen

Kuil Natadera terkenal dengan pemandangan
khas daun-daun musim gugurnya, tetapi
ketika musim dingin pun banyak
pemandangan indah di Kuil Natadera
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Tempat Wisata
Pemandangan
Musim Dingin

Silakan menikmati jalan-jalan di taman Kenrokuen
dengan hiasan musim dingin. Pemandangan yang
wajib dilihat adalah Yukitsuri (tali-tali penopang salju)
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Senmaida

Magaki

Magaki terdapat di kota Wajima, yaitu pagar dari bambu nigatake dan bambu madake
dipatah-patahkan dan dijejer tanpa selang dengan ketinggian 5 m, berfungsi melindungi
rumah pada musim dingin dari hembusan angin dari laut Jepang, dan pada musim
panas menjadi peneduh penghalang sinar matahari barat.
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Pemandangn Senmaida putih yang diwarna dengan salju
dan laut Jepang di musim dingin wajib dilihat. Pada
malam hari dapat menikmati iluminasi pula.
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