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Inilah aktivitas musim semi yang menyenangkan dan lokasi sempurna untuk menikmati musim semi.

Tidak ada yang lebih indah saat musim semi di Jepang 
selain bunga sakura! Datang dan kunjungi salah satu 
lokasi untuk mengagumi kecantikan bunga sakura yang 
terkenal di Ishikawa dan nikmati keindahan musim semi.

Taman Kenrokuen merupakan salah satu dari tiga taman paling 
terkenal di Jepang, sedangkan Kastil Kanazawa dikenal sebagai 
simbol masa lalu Kanazawa. Keduanya merupakan lokasi terbaik 
untuk mengagumi bunga sakura yang bermekaran begitu cantik 
di musim semi. Sekitar satu minggu selama periode puncak 
bunga mekar (31 Maret hingga 8 April tahun lalu), masuk ke 
Kenrokuen tidak akan dipungut biaya dan juga akan ada 
pertunjukan light-up spesial di malam hari (mulai pukul 
18:00 hingga 21:30 pada tahun-tahun sebelumnya).

Akses:

20 menit melalui Kanazawa Bus Loop yang 

berangkat dari Stasiun Kanazawa, lalu turun 

di halte bus Kenrokuen – Kastil Kanazawa

Terletak di sepanjang jalur kereta yang sudah 
tidak lagi difungsikan, jalan sepanjang 10 km ini 
menyuguhkan keindahan sekitar 2.000 pohon 
sakura. Jalan tersebut terkenal di kalangan 
penduduk setempat sebagai "jalan sakura".

Lokasi:

Akses:

Nomi City, Koza-machi – 
Raimaru-machi
40 menit menggunakan mobil 
dari Stasiun Kanazawa

Taman bergaya Jepang ini awalnya dibangun di atas lahan sebuah kastil milik Maeda 
Toshitsune, penguasa feodal generasi ketiga dari Domain Kaga. Dikenal akan bunga sakuranya 
yang indah, taman ini menyuguhkan sekitar 130 pohon dari berbagai varietas, seperti sakura 
Yoshino, Weeping Cherry, dan sakura Yaezakura. Di malam hari, 600 lentera kertas akan 
menerangi taman saat para penikmat keindahan bunga melanjutkan kegembiraan mereka.

Akses: kira-kira 30 menit menggunakan kereta lokal dari Stasiun Kanazawa, turun 
di Stasiun Komatsu, lalu berjalan kaki kurang lebih 15 menit

Sekitar 100 pohon sakura membentuk terowongan alami di 
kedua sisi jalur kereta ini. Kereta Noto Satoyama-Satoumi 
akan melambat ketika melewati stasiun ini agar penumpang 
dapat menikmati pemandangan Semenanjung Noto yang 
indah di musim semi.

Akses:
Kira-kira 1 jam menggunakan kereta Limited Express dari 
Stasiun Kanazawa, transfer di Stasiun Wakura Onsen, 
lalu naik Kereta Noto ke Stasiun Noto-Kashima

Berita Musim Semi dan
Rekomendasi Pertunjukan
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http://www.city.nomi.ishikawa.jp.e.bg.hp.transer.com/museum/kenko_road.html

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

https://www.explorekomatsu.com/en/attractions/

https://www.hot-ishikawa.jp/english/kanko/20033.html
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Pembukaan Hotel Baru 
di Kanazawa

Nikmati dan ikut bersuka cita dalam lagu, tarian, dan 
permainan tradisional geigi Kanazawa (istilah lokal untuk 
geisha) yang disertai dengan penjelasan dalam bahasa 
Inggris. Nyonya rumah juga akan menjelaskan latar 
belakang budaya geisha dalam bahasa Inggris.

Tanggal/Waktu:

Lokasi:
Mendaftar secara: 
Tarif:
Akses:

25 Maret hingga 19 April (Kecuali Sabtu dan 
Minggu) dari pukul 18:00 hingga 19:30
Teahouse Kaikaro
online
¥7.000–10.000
15 menit dari Stasiun Kanazawa 
menggunakan Kanazawa Loop Bus, turun di 
halte bus Hashiba-cho, lalu berjalan kaki 
selama 5 menit

Acara

http://geishaevenings.jp

Malam Geisha di Kanazawa

Periode Penerbangan:

Hari terbang:

Jadwal:

3 April–26 Oktober 2019
Rabu dan Sabtu (dua kali seminggu)
Berangkat dari Hong Kong pukul 09:45 → 
Tiba di Komatsu pukul 14:55
Berangkat dari Komatsu pukul 16:30 → 
Tiba di Hong Kong pukul 20:00

● The Square Hotel Kanazawa (Dibuka 27 November 2018)

 https://www.the-squarehotel.com/en/skz/

● Mitsui Garden Hotel Kanazawa (Dibuka 11 Januari 2019)

 https://www.gardenhotels.co.jp/kanazawa/eng/

● Hotel Intergate Kanazawa (Buka 16 Maret 2019)

 https://www.intergatehotels.jp/en/kanazawa/

● Unizo Inn Express Kanazawa Ekimae (Buka 10 April 2019)

 https://www.unizo-hotel.co.jp/en/express-kanazawa.ekimae/

Di dekat muara Sungai Otani di Suzu, sekitar 450 bendera 

berbentuk ikan koi (Koi-Nobori) dengan berbagai warna dan 

ukuran terlihat elegan saat mereka berkibar seolah-olah 

berenang di langit mengikuti arah angin. Ada berbagai daya 

tarik lainnya, seperti barbekyu, toko barang lokal, 

pertunjukan seni lokal, bahkan pernikahan.

Tanggal/
Waktu:
Lokasi: 
Akses:

3 dan 4 Mei, pukul 10:00–16:00

Suzu, Otani-machi, dekat muara Sungai Otani
2 jam 40 menit dari Stasiun Kanazawa menggunakan 
Bus Suzu Limited Express, lalu turun di halte Otani

Festival Koi-Nobori di Sungai Otani

Dengan sejarah lebih dari 350 tahun dan 
pertunjukan Kabuki yang ditampilkan oleh 
anak-anak di atas kuil portabel (Hikiyama) 
yang didekorasi dengan sangat apik, Otabi 
Matsuri menjadi salah satu festival Ishikawa 
yang paling terkenal. 8 kuil portabel nan 
indah dan pertunjukan Kabuki persembahan 
anak-anak sangat sayang untuk dilewatkan.

Tanggal
/Waktu:

Lokasi: 
Akses:

10 Mei–12 Mei Sebanyak 8 kuil 
portabel (Hikiyama) dikumpulkan  
bersama pada tanggal 10, sedangkan 
pertunjukan Kabuki persembahan 
anak-anak diadakan beberapa kali 
sepanjang hari setiap hari festival
Kuil Uhashi, Kuil Hon-Orihiyoshi
20 menit menggunakan kereta limited 
express dari Stasiun Kanazawa ke 
Stasiun Komatsu, lalu berjalan kaki 3 
menit dari pintu keluar Stasiun 
Komatsu Barat

Dengan tinggi lebih dari 12 meter dan berat lebih 
dari 20 ton, kendaraan hias (Dekayama) festival 
Seihakusai merupakan kendaraan hias terbesar 
dari jenisnya di Jepang. Tiga dari kendaraan hias 
besar ini diarak di sekitar Nanao selama festival 
yang tercatat sebagai Warisan Budaya Tak 
Berwujud UNESCO. Wisatawan juga dapat 
mencoba menarik kendaraan hias tersebut.

Rencana lokasi berkumpulnya 3 kendaraan hias 
(Dekayama) tersebut:
Kuil Ōtokonushi (4 Mei, pukul ~12:30), Pasar Noto 
Shokusai (5 Mei, pukul ~11:00), Stasiun Nanao (5 Mei, 
pukul ~12:45), Jembatan Sentai (5 Mei, pukul ~15:40)

Tanggal/Waktu:

Lokasi: 
Anfahrt:

3 hingga 5 Mei (mulai pukul 
21:00 pada tanggal 3)
Central Nanao
Kurang lebih 50 menit 
menggunakan kereta limited 
express dari Stasiun Kanazawa, 
lalu turun di Stasiun Nanao

Festival tahunan yang diadakan di Kuil Mifune ini 
bertujuan untuk memohon agar hasil panen ikan 
melimpah, dan telah tercatat sebagai Properti Budaya 
Tak Berwujud Ishikawa. Armada yang terdiri dari 
sembilan perahu dengan berbagai bendera dan pita 
warna-warni akan berlayar mengelilingi teluk Ogi 
sembari membunyikan lonceng dan memukul 
genderang, sehingga tercipta pemandangan yang 
sangat indah.

Tanggal/
Waktu:
Lokasi:
Akses:

2 Mei (~6:00, ~14:40), 3 Mei (~7:00, ~13:00)

Distrik Noto-cho Ogi
2 jam 40 menit menggunakan bus 
Suzu-Ushitsu Limited Express dari Stasiun 
Kanazawa, lalu turun di halte bus Port Ogi

Festival Tomohata

Berita



Pariwisata Bebas Hambatan di Ishikawa

Pagi: Menuju Kanazawa
melalui Tokyo atau Kyoto

Taman Kenrokuen merupakan salah satu dari tiga taman paling terkenal di 
Jepang, sedangkan Kastil Kanazawa dikenal sebagai simbol masa lalu Kanazawa. 
Keduanya memiliki rute yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda. 

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

Di bagian penerimaan tamu yang terletak di pintu masuk, 
disediakan kursi roda dan alat bantu jalan lainnya (seperti roda 
ketiga lepas pasang dan perangkat derek yang ditarik orang) 
yang dapat disewa untuk membantu wisatawan berkeliling di 
sepanjang jalan kecil berkerikil.

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

Tersedia 4 toilet di dalam area 

taman yang dapat dipakai oleh 

pengguna kursi roda.

Taman Kenrokuen dan Kastil Kanazawa

Pasar Omicho, pasar berusia lebih dari 300 tahun yang begitu ramai 

dengan sekitar 180 toko, menyuguhkan berbagai barang lokal termasuk 

makanan laut segar, sayuran dan buah-buahan, asinan, permen, bunga, 

bahkan pakaian. Di pagi hari, pasar tidak begitu ramai, sehingga sangat 

cocok bagi Anda untuk menikmati pasar tanpa perlu berdesak-desakan.

Pasar Omicho

Di museum ini, Anda dapat 
belajar tentang kehidupan 
dan karya dari Daisetsu 
Suzuki, seorang 
cendekiawan Buddha dan 
penduduk asli Kanazawa 
yang tersohor karena 
memperkenalkan Buddhisme 
Zen ke dunia. Bangunan ini 
juga dirancang agar dapat 
digunakan sebagai ruang 
perenungan. Perancang 
bangunan ini adalah seorang 
arsitek terkenal di dunia 
bernama Yoshio Taniguchi.

Museum D.T.
Shuzuki

Museum seni modern ini terletak di jantung pusat kota Kanazawa dan benar-benar bebas 
hambatan, sehingga pengunjung penyandang disabilitas dapat menikmati keindahan 
karya seni dengan nyaman. Di dalam museum juga tersedia restoran dengan sajian lezat.

Museum Seni Kontemporer Abad 21 Kanazawa

https://visitkanazawa.jp/mustgoplace/touristspot/area3/2

Untuk transportasi di sekitar kota, tersedia perusahaan taksi yang khusus 

menyediakan taksi bagi pengguna kursi roda. Untuk mengetahui selengkapnya, 

silakan hubungi Departemen Pariwisata Internasional. k-kankou@pref.ishikawa.lg.jp

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

Informasi mengenai Fasilitas Bebas Hambatan (hanya tersedia dalam bahasa Jepang)
http://www.barifuri.jp/portal/facility/show_images/2034#equipment

https://www.kanazawa21.jp/en/

Pusat Produk Lokal Ishikawa yang terletak di dekat Kenrokuen 
menyediakan berbagai aktivitas budaya, seperti seni kertas emas dan 
pembuatan permen tradisional Jepang.

https://kanazawa-kankou.jp/en/

Informasi mengenai Fasilitas Bebas Hambatan (hanya tersedia dalam bahasa Jepang)
http://barifuri.jp/portal/facility/show_images/2123#equipment

Pintu masuk dapat diakses dengan 

mudah oleh pengguna kursi roda dan 

tersedia pula toilet khusus bagi mereka.

Pusat Produk Lokal Ishikawa

Stasiun
Kanazawa

Hari

ke-2

Hari

ke-1

15 menit

10 menit

500m

800m

Paket
Khusus

Pintu masuk museum dibuat miring untuk 

memudahkan kursi roda masuk. Kami juga 

menyediakan kursi roda untuk disewa.

Tersedia kursi roda untuk disewa, dan 

anjing pembantu diizinkan masuk ke 

dalam gedung.

Siang

2,5 km

Dengan ajang Tokyo Paralympic Games yang akan diselenggarakan kurang dari setahun lagi, aksesibilitas menjadi 

perhatian penting di Jepang. Dalam paket khusus ini, kami memperkenalkan tujuan model wisata Ishikawa yang dapat 

dinikmati oleh para penyandang disabilitas, lansia, serta teman-teman dan keluarga mereka tanpa perlu khawatir terkendala 

masalah aksesibilitas kursi roda.


