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Info Penting Musim Semi &
Rekomendasi Acara
Memperkenalkan tempat wisata yang dapat dinikmati saat musim semi di
Ishikawa, menu kegiatan yang dapat dilakukan hanya pada musim ini.

Komatsu Airport
小松空港

Awal sampai
Pertengahan April
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Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

Komatsu
小松駅
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Shirakawa-Go IC
白川郷IC
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JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Deretan pohon sakura
sepanjang sungai Asanogawa

Musim Sakura Mekar

Kanazawa
金沢駅

1

Deretan pohon sakura di sepanjang sungai yang
mengalir di samping kota higashichaya dan
kota-kota disekitarnya. Silakan menikmati jembatan
besar Asanogawa yang tercatat sebagai warisan
budaya nasional dan jembatan kayu Uminohashi.

Akses
Dari stasiun Kanazawa dengan bus
keliling Jyokamachi kira-kira 15 menit,
turun di Hasibacho.

Nagashifune (perahu apung) Daijouji
(Area Kaga) 2

Kastil Kanazawa, Taman Kenrokuen (Kanazawa)
Taman Kenrokuen yang merupakan top 3 terkenal
di Jepang dan Kastil Kanazawa yang merupakan
simbol Kota Jyokamachi dihiasi oleh bunga sakura.
Bersamaan denga mekarnya sakura taman dibuka
gratis selama seminggu (tahun lalu dilakukan pada
tgl 8-16 April) dan pencahayaan lampu（18:00～
21:30）

Dari stasiun Kanazawa
dengan bus keliling
Jyokamachi kira-kira
20 menit turun di Kenrokuen
shita/Kanazawajou

Tempat
Hanami di
Ishikawa
Musim Mekar Sakura

Pertengahan Sampai
Akhir April
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Akses

Mengelilingi sungai Daijouji yang
menyisakan bekas kota Jyokamachi dengan
perahu wisata Yakatafune. Di dekat aliran
sungai Kumazakakawa, pada malam hari
Sakura diterangi dengan cahaya remang.
Pada tanggal 14,15 April di Kuil Kagajingu
diadakan festival sakura, di sepanjang jalan
kuil berderet warung-warung, parade dan
tarian topeng singa mengelilingi kota.

Sakura
bagi
orang
Jepang

Akses
Dari stasiun Kanazawa dengan
kereta lokal 50 menit, dari stasiun
Daijouji jalan kaki 15 menit.

Di Jepang yang perubahan musimnya jelas dengan alam yang kaya, sejak dahulu
kala setiap perpindahan musim dan suasana pemandangan semua orang selalu
menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari. Jepang memiliki pemandangan yang
indah dalam empat musimnya, tetapi dari semua itu, keindahan sakura yang
mewarnai awal musim semi dan menandakan dengan jelas telah selesainya musim
dingin sangatlah populer. Kemudian, orang-orang sejak dahulu pula ketika musim
menyambut mekarnya sakura, mengadakan perayaan di bawah pohon sakura dan
menikmati musim semi.
Di tempt wisata sakura terkenal di prefektur Ishikawa, silakn menikmati Ishikawa yang
indah diwarnai sakura musim semi.

Taman Komaruyama

Stasiun Noto Sakura

(Area Noto) 4

(Area Noto) 4

Bekas kastil Komaruyama yang
berdiri di bukit rendah dengan
pemandangan pantai Nanao
direnovasi menjadi taman, dan
ketika musim semi menjadi tempat
wisata sakura terkenal.

Platform yang berupa terowongan yang tersusun dari
100 pohon Sakura menyambut para pengunjung.
Wisata. Kereta wisata “Noto Satoyama Satoumi”
menurunkan kecepatan, kita dapat menikmati dengan
perlahan. Direkomendasikan pula paket yang
termasuk sarapan pagi.

Akses
Dari stasiun Kanazawa dengan
kereta super express 50 menit
turun di stasiun Nanao jalan kaki
kira-kira 5 menit

Akses
Dari stasiun Kanazawa dengan kereta super express
kira-kira 1 jam, di stasiun Wakura Onsen transfer ke
Noto railway dan naik lagi sekitar 30 menit.

● Acara
Malam Geisha di Kanazawa

Festival Seihaku-sai
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Tanggal: 26, 28, 30 Maret, 2- 20 April (kecuali Sabtu dan Minggu) Jam 18:00 -19:00

Tanggal : 3-5 Mei (tgl 3 dari jam 21:00)

Menonton nyanyian dan tarian tradisional dari Geisha Kanazawa yang disertai penjelasan
dalam Bahasa Inggris, dan melakukan permainan bersama-sama. Kemudian ibu pemilik
(Okami) sendiri yang akan menjelaskan budaya geisha dalam Bahasa Inggris.

Festival terbesar di area Noto yang tercatat sebagai
warisan dunia tidak berwujud UNESCO, 3 buah
kendaraan hias terbesar (Dekayama) di Jepang
dengan tinggi 12 m, berat 20 ton berjalan mengelilingi
kota Nanao. Pengunjung wisata juga dapat menarik
kendaraan hias.

Pendaftaran Online

Tempat

Kaikaro

Akses

Dari stasiun Kanazawa dengan bus keliling Jyokamachi
kira-kira 15 menit turun di Hasibacho

Rencana lokasi
berkumpulnya 3
buah Dekayama

http://geishaevenings.jp/index.html

Festival Kanazawa Hyakumangoku

Tempat
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Akses

Tanggal: 1-3 Juni barisan Hyakumangoku
tanggal 2
(berangkat 14:20 dari stasiun Kanazawa,
tiba di kastil Kanazawa 16:00)

Daerah pusat kota Kanazawa

daerah pusat kota Nanao
Dari stasiun Kanazawa dengan kereta super express
50 menit turun di stasiun Nanao

Festival Otabi

Pada zaman Edo, Maeda Toshie generasi
pertama dari dinasti Kaga yang memiliki
kekayaan hyakumangoku setelah Shogun
Tokugawa, meletakkan batu awal
Kanazawa dan memulai mengadakan festival. Tema utama dari
festival ini adalah mewujudkan kembali masa ketika Toshie memasuki kastil Kanazawa
bersama barisan hyamangoku, samurai dengan memakai baju perang dengan menaiki
kuda dan para prajurit, disertai rombongan musik dan pemadam kebakaran Kaga,
berjalan dari stasiun Kanazawa sampai kastil Kanazawa. Di dekat gerbang Ishikawa
ditaruh kuri untuk para penonton (perlu reservasi, 2500 yen, dibuka reservasi dari bulan
Maret -April). Pad masa ini diadakan pula upacara minum teh dan pertunjukan Noh.

Tempat

Kuil Oozinusi (tgl 4 jam 12:30), Depan Notoshokusaiichiba
(tgl 5, jam 11:15), depan stasiun Nanao (tgl 5 12:45), depan
Taiheibashi (tgl 5 jam 14:30)
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Tanggal : 11-13 Mei (jam 10:00 -20:00)
8 buah kendaraan hias berkumpul pada tgl 12,
kabuki anak-anak diadakan beberapa kali
dalam sehari

Festival yang terkenal dengan kendaraan hiaa yang
megah dan mewah serta kabuki anak-anak, yang
memiliki sejarah 350 tahun. Silakan menikmati
8 buah kendaran hias yang megah dan mewah
diterangi lampu serta kabuki anak-anak.

Penyedia foto kota Kanazawa

Tempat

Festival Yamahiro
Onsen Shobuyu 6

Akses

Kuil Uhashi, Kuil Motoorihiyo
Dari stasiun Kanazawa dengan
kereta super express 20 menit
turun di stasiun Komatsu dari pintu
barat jalan kaki 3 menit

Tanggal : 4-5 Juni (jam 19:00 -21:00)
Di Jepang ada tradisi memasukkan daun shobu ke ofuro pada tanggal 5 Mei
dengan harapan terhindar dari penyakit. Di Yamashiro Onsen setiap tahun
pada festival Shobuyu yang diadakan tgl 4, 5 Juni, para pemuda memikul
omikoshi mengelilingi kota onsen, melemparkan daun Shobu ke pusat air
Yamahiro Onsen. Pada saat yang bersamaan, di Pemandian air panas
Yamanaka, Katayamazu, Awazu onsen juga dapat menikmati air Shobu.

Tempat
Akses

Yamashiro Onsen
Dari stasiun Kanazawa dengan
kereta super express 30 menit turun
di stasiun Kagaonsen naik bus
jurusan Yamanaka onsen 15 menit
turun di Yamashiro onsen

● Topik
Merupakan salah satu dari 3 tempat kerang kecil di
Jepang, kerang Sakura yang berwarna merah muda
yang dapat ditemukan di pantai pad bulan November – Maret, disebut sebagai “kerang pemanggil
kebahagiaan”, dan digunakan untuk kerajinan kerang. Pantai yang juga indah pemandangan matahari
terbenamnya, dan sebelumnya masuk guiness record sebagai bangku terpanjang sedunia dengan panjang
460 m. Ayo berjalan-jalan di pantai di tengah musim semi yang damai sambil mengumpulkan kerang sakura.

Pantai Masuhogaura 3

Situs pencari pemandu Interpreter

1

Di Ishikawa kebutuhan akan interpreter tempat tertentu semakin

Akses

Dari stasiun Kanazawa dengan kereta super
express 30 menit turun di stasiun Hakui, naik bus
ekitar 55 menit, turun di Togi jalan kaki 10 menit

meningkat. Tersedia situs yang dapat mencari pemandu interpreter,
silakan digunakan.

http://www.hot-ishikawa.jp/english/media/documents/20170801multilingual.pdf

● Info Terbaru
Info pembukan Hotel dalam Kota Kanazawa
① Unizo Inn Kanazaw Hyakumangoku Doori

Open 11 November 2017

1

③ Hotel Wing International Premium Kanazawa Ekimae Open 1 April 2018

http://www.unizo-hotel.co.jp/en/inn-kanazawa.h/

https://www.hotelwing.co.jp/kanazawa/

② Hotel Livemax Kanazawa Ekimae Open 1 Desember 2017

④ Hotel Vista Kanazawa

https://www.hotel-livemax.com/ishikawa/kanazawast/

https://www.hotel-vista.jp/kanazawa/

Tiger air Taiwan
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Penerbangn Taipei/Komatsu
Dari 18 Januari, Tiger Air Taiwan Taipei Taoyuan-Komatsu setiap
minggu 2 kali penerbangan tetap. Berangkat dari Taipei setiap hari
Kamis jam 7 dan Minggu jam 10:55, keberangkatan dari Komatsu
hari kamis jam 11:45 dan Minggu jam 15:35. Dipdu dengan Eva air
yng penerbangannya 5 kali seminggu, maka penerbangan
Taipei-Komatsu ada setiap harinya.

Rencana Open 1 Mei 2018

Pembukaan bus cepat yang menghubungkan Kansai 2
dengan daerah Kaga Onsen Waktu perjalanan kira-kira 6 jam
Bus cepat yang menghubungkan Kansai dan
daerah Kaga Onsen “Blue Liner Kaga Yonto”
mulai beroperasi dari November 2017.

Bayar satu kali jalan

2000-3000 yen

Tennoji Umeda Nagaokakyo Yamanaka Yamashir Katayamazu Awazu
Pergi
Pulang

(saka)

(osaka)

(Kyoto)

09:10
19:25

09:50
18:55

10:40
18:15

14:20
14:35

14:40
14:15

15:00
13:55

15:20
13:35

Sutra Printing
Kaga yuzen
Kimono yang
mempunyai ciri khas
desain yang
menggambarkan alam
dan desain klasik seperti
lukisan yng mirip aslinya
didasari 5 warna Kaga
yaitu merah tua, biru ai,
kuning tanah, hijau
rumput, dan ungu tua,
serta anggun dan
elegan seperti suasana
khas samurai, memiliki
reputasi yang bagus.

Maida Senga
Kogei 1
Biaya, waktu yang ◆ Pengalaman membuat Kaga
diperlukan
yuzensome : 15.000 yen 90-120 menit
(termasuk melihat pabrik 30 menit)
Waktu buka
◆ 10:00-17:00 Libur tidak tetap
Maksimal peserta ◆ 20 orang

http://www.maida-yuzen.com/koubou
(hanya dalam bahasa Jepang)
* Perlu reservasi, perlu interpreter

Gedung Kaga yuzen kaikan
Biaya, waktu yang
diperlukan

Waktu buka
Maksimal peserta

Cat Wajimanuri
Barang pernis bernilai
tinggi dan mewakili
Jepang yang memiliki
kekhasan cat yang
kuat dan hiasan yang
cantik. Dengan hiasan
cantik dari emas dan
perak. Tepung tanah
hasil daerah Wajima
(sejenis tanah
diatomik) dicat di
bagian dasar, di
bagian yang mudah
rusak, dikuatkan,
dibuat dengan melalui
130 proses dengan kerja tangan. Dengan keindahan dan kekuatan,
tembikar yang amat praktis dipakai berulang keindahannya pun bertambah.

Wajima kobo Nagaya
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◆ Mencoba menggambar (sapu tangan): 2700 yen
60 menit (pendaftaran sampai jam 15:00)
Pengalaman membuat cetakan celup, dan gambar
cetakn (sapu tangan, tas jinjing): 1620 yen 20 menit
Mencoba memakai kimono : perlu reservasi dri 2000 yen
◆ 9:00-17:00 Libur hari Rabu
◆ 20 orang lebih dari 5 orang perlu reservasi

Biaya, waktu yang
diperlukan
Waktu buka

Batas peserta
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◆ Pengalaman mengecat denga emas (panel): 2500 yen
90-120 menit
Membuat sumpit untuk diri sendiri dengan hiasan emas
dan perak : 1 set 1500 yen 20-60 menit
◆ Mei-Agustus 9:00-18:00 *Pendaftaran pembuatan
sampai pkl. 16:00
September-April 9:00-17:00 *Pendaftaran pembuatan
sampai pkl. 15:30 Libur hari Rabu
◆ Maksimal 40 orang

http://ringisland.jp/nagaya/

http://www.kagayuzen.or.jp/hall_en/
* Tidak melayani Bahasa asing, respon dengan bahasa tubuh

(hanya dalam Bahasa Jepang)
* Tidak melayani Bahasa asing, respon dengan bahasa tubuh

Fitur “Mencoba Kerajinan

Tradisional Ishikawa”
Pada zaman Edo, Maeda Toshie yang mengawali dinasti Kaga dan memiliki kekayaan hyakumangoku setelah Shogun Tokugawa,
mencurahkan banyak kekayaannya untuk memajukan kegiatan budaya, dan mengembngkan budaya dan industri sehingga
menjadi dasar industri budaya tradisional sekarang ini.

Tambikar
Kutaniyaki

Kaga

Desa kerajinan tradisional
Yunokunimori 2

Kutaniyaki adalah tembikar berhias gambar
yang merupakan kha Jepang, didasari dengan
lima warna merah, kuning, hijau, ungu dan biru
besi, digambar dengan jelas seperti lukisan
dengan gambar pemandangan yang indah.
Kemudian pemandangan berbeda setiap
masanya, dinilai tinggi dari seluruh dunia.

Tembikar Kutaniyaki
Biaya, waktu yang diperlukan
Waktu buka
Batas peserta

Kutanikousen

Menu mencoba pengalaman ◆ Kutaniyaki, kaga yuzen, wajimanuri,
yamanakanuri, membuat washi (kertas jepang), membuat soba

https://yunokuni.jp/mori/en/
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◆ menghias dg gambar 1300 yen-5400 yen kira-kira
60 menit (termasuk melihat pabrik)
◆ 9:00-17:00 * Pendaftaran sampai jam 15:30
◆ Maksimal 60 orang

http://kutanikosen.com/en/experience.html
* Tersedia layanan bahasa Inggris, perlu reservasi

Kutani mangetsu
Biaya, waktu yang diperlukan
Mencoba bubut memutar
Waktu buka
Batas peserta

Menyediakan 50 jenis mencoba pengalaman,
berbagai pameran dari seni klasik Jepang dan
seni antik dunia, beragam restoran dan kafe
beserta toko oleh-oleh pun tersedia.
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◆ menghias dg gambar dari 1500 yen 20 menit smp selesai
◆ dari 2500 yen 15 menit smp selesai
◆ 9:00-17:00 * Pendaftaran sampai jam 16:30 buka
sepanjang tahun
◆ menghias dg gambar maksimal 200 org Mencoba bubut
memutar maksimal 5 org

http://www.mangetsu.co.jp/rakuyaki.html
(hanya dalam Bahasa Jepang) * Perlu reervasi, selain Bahasa China perlu interpreter

