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Pantai Chirihama:

Pantai tempat Anda

bisa mengemudi

hingga ke tepi pantai

Timbunan pasir yang membentang di 

sepanjang pantai berdampingan dengan 

air laut yang paling jernih di prefektur ini, 

sedangkan perpaduan antara air laut biru, pasir putih, dan kebun pinus yang hijau 

menciptakan pemandangan yang begitu indah. Tak jauh dari sana, ada beberapa 

restoran lokal serta Sumber Air Panas Genki. Shower berpemanas, loker, dan toilet 

tersedia di pondok tepi pantai terdekat.

Pantai ini adalah satu-satunya pantai 

di Jepang, dan satu dari segelintir 

pantai di seluruh dunia, yang 

mengizinkan Anda mengendarai 

mobil tepat di pinggiran pantainya. 

Di bulan-bulan musim panas, pantai 

ini adalah tempat berenang yang 

Pantai Uchinada:

Hanya 30 menit dari

Kanazawa
Dengan lokasi yang strategis di dekat 

Kanazawa, Pantai Uchinada adalah hamparan 

pantai luas sepanjang lebih dari 200 meter di 

depan garis pantai. Di dekatnya, ada pusat 

perbelanjaan besar, Sumber Air Panas Yurara, 

dan Taman Matahari Terbenam Uchinada, 

stasiun pinggir jalan dengan pemandangan 

matahari terbenam yang indah. 

Pantai Komaiko:

Hanya 5 menit dari

Stasiun Komaiko
Gelombang lembut yang menerpa 

timbunan pasir di sepanjang pantai 

menjadikan pantai ini tempat berenang 

yang sempurna untuk keluarga. Area 

istirahat tepi pantainya memiliki shower air 

panas yang menarik dan sebuah toko siap 

melayani Anda selama bulan-bulan musim 

panas. Saat senja, pengunjung dapat 

menikmati pemandangan matahari 

terbenam yang perlahan tenggelam ke laut. 

Musim

Berenang:

Pertengahan Juli

hingga Akhir

Agustus

Musim

Berenang:

Pertengahan Juli

hingga Pertengahan

Agustus

Musim

Berenang:

13 Juli hingga

18 Agustus

Musim

Berenang:

20 Juli hingga

18 Agustus

Pantai Hachigasaki:
Pantai dengan air
yang jernih di ujung
Semenanjung Noto

Alamat

Akses

Alamat

Akses

Alamat

Akses

Suzu-shi, Takojima-machi, 

Hachigasaki

2 jam 50 menit dengan Suzu 

Limited Express Bus dari 

Stasiun Kanazawa ke halte 

bus Suzunarikan-mae → 

transfer ke bus rute Kinoura → 

turun di halte bus Refresh 

Village → jalan kaki 3 menit 

Kahoku-gun, Uchinada-machi, 

Chidoridai 4-153

17 menit melalui jalur 

Asanogawa dari Stasiun 

Hokutetsu Kanazawa (terletak 

di lantai dasar Stasiun 

Kanazawa) → turun di Stasiun 

Uchinada, jalan kaki 15 menit 

Hakusan-shi, 

Minato-machi 1-3

28 menit dari Stasiun 

Kanazawa ke Stasiun 

Komaiko → jalan kaki 

5 menit

Alamat

Akses

Hakui-shi, Chirihama-machi

Stasiun Kanazawa ke 

Stasiun Hakui → jalan kaki 

20 menit 40 menit dengan 

mobil dari Stasiun 

Kanazawa
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Berita Musim Panas dan 
Berita Musim Panas dan 

Rekomendasi Acara
Rekomendasi Acara

Alamat:

Kahoku-gun, Tsubata-machi, 

Koto 395

Hanya lima menit naik mobil atau 
sepuluh menit berjalan kaki dari 
Sunflower Village, Anda bisa 
menemukan deretan 270 pohon 
Metasequoia yang ditanam dengan 
jarak 2 meter dari satu pohon ke 
pohon lainnya pada masing-
masing sisi jalan. Di musim panas, 
teduhnya pepohonan dan angin 
sejuk yang berembus di antaranya 
membuat tempat ini sempurna 
untuk menghalau panas.

Jalan Metasequoia

Kahoku-gun, Uchinada-machi, Kosei 243

076-255-1369

10.00 hingga 17.00*

Bisa dicapai dengan mobil selama 2 menit atau 15 menit berjalan kaki dari 
Sunflower Village, Dreamy Dairy di Peternakan Hori menawarkan sajian es krim 
lembut nan lezat yang dibuat langsung dari susu segar peternakan. Area terbuka 
di sebelah Dairy adalah rumah bagi hewan seperti kuda dan kelinci. Di sana, 
pengunjung boleh memberi makan hewan tersebut, sehingga 
tempat ini sempurna bagi pecinta hewan dan pecinta es krim.

Dreamy Dairy di
Peternakan Hori

* 10.00 hingga 18.00 pada akhir pekan dan hari libur 

 di bulan Juli dan Agustus

Lokasi: 

Nomor telepon: 

Jam Operasional: 

Sunflower Village
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Dreamy Dairy

Jalan Metasequoia

Rasakan angin sepoi-sepoi bertiup di atas permukaan Teluk 
Tsukumo yang tenang dan tanpa gelombang dalam pelayaran 
santai selama 40 menit ini. Selama pelayaran, kapal berhenti di 
tengah teluk, di kandang ikan hidup berbentuk lingkaran 
berukuran 100 meter yang menyerupai akuarium mini. Acara 
memberi makan adalah atraksi terkenal, karena di sini penonton 
dapat menyaksikan ikan air tawar, makerel, dan bahkan gurita 
yang sedang diberi makan. Pengunjung bahkan dapat mencoba 
memberi makan ikan sendiri. 

Alamat: 

Nomor telepon: 

Jam Operasi: 

Biaya: 

Hōsu-gun, Noto-cho, Ossaka 4-13

0768-74-0102

08.00 hingga 17.00

Dewasa ¥1000  Anak-anak ¥500

Nikmati pemandangan indah dan
saksikan margasatwa laut dari dekat

Perahu Ceria di Teluk Tsukumo

Sunflower Village:  
Sempurna untuk
Keluarga!
Dari akhir Juli hingga awal Agustus, lebih dari 350.000 bunga 
matahari bermekaran di lahan seluas ~2,3 hektare yang disebut 
Sunflower Village. Anak-anak dan orang dewasa dapat menikmati 
perjalanan yang berliku melalui labirin bunga matahari setinggi 2m. 
Dalam labirin terdapat platform pemandangan yang membantu 
pengunjung melihat seluruh kebun bunga matahari dari atas.

Hagoku-gun, Tsubata-machi, Koto 395

Gratis 

30 menit dengan mobil dari Stasiun Kanazawa

Alamat:

Biaya:

Akses:
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Kapal berangkat
setiap saat



Jembatan Korogi yang terkenal dan terletak di Ngarai Kakusenkei, Yamanaka Onsen, akan 
menjalani konstruksi karena sudah mulai rusak akibat dimakan usia. Konstruksi ini dijadwalkan 
selesai pada pertengahan Oktober, bertepatan dengan pemandangan dedaunan musim gugur. 
Jalan setapak melalui Ngarai Kakusenkei masih akan dibuka selama masa konstruksi. 

Di sekitar Jembatan Ayatori, pertunjukan cahaya malam hari telah dimulai, 

sehingga terasa sempurna bagi pengunjung yang menginap di penginapan onsen 

setempat dan ingin menikmati waktu jalan-jalan di malam hari. 

Di wilayah Noto dan Kaga di Ishikawa, Hanayome-Noren adalah tirai yang 

secara tradisional ditempatkan di atas bingkai pintu di rumah pengantin wanita 

yang sebentar lagi akan menikah. Pengantin perempuan yang lewat di bawah 

tirai yang didekorasi dengan indah ini dipercaya membawa kebahagiaan. 

Bus baru menampilkan desain eksterior dan interior yang 

terinspirasi dari tirai sutra Kaga-Yuzen yang cantik ini.

Tiket Terusan Bus Shoryudo memberikan fasilitas penggunaan bus jalan 

raya, bus pesanan, dan bus limusin bandara tanpa batas kepada pengun-

jung internasional, sehingga akses ke berbagai tempat wisata di wilayah 

Chubu menjadi mudah. Pada 1 April, Tiket Terusan diperbarui agar 

mencakup rute dari Kanazawa ke Anamizu, Wajima, dan Suzu, sehingga 

pengunjung mendapat kesempatan luar biasa untuk melihat pemandangan 

pedesaan Jepang yang terhampar di Semenanjung Noto. 

Dengan mobil sewaan, para 

wisatawan dapat mengunjungi 

banyak lokasi menarik yang 

biasanya tidak dapat diakses 

dengan kereta atau bus. Peta baru 

yang menunjukkan lokasi tempat 

wisata tersebut serta rute yang 

direkomendasikan juga baru saja 

dirilis. Peta ini menampilkan banyak 

lokasi di wilayah Noto dan Kaga 

dengan keindahan alam berlimpah 

yang hanya bisa dikunjungi dengan 

mobil. Peta ini tersedia di berbagai 

pusat informasi wisata dan juga 

secara online. Peta itu akan 

diperbarui dengan informasi baru 

secara berkala. 

Waktu Pertunjukan Cahaya: Matahari terbenam hingga 22.45

Lokasi: Kaga-shi, Yamanaka Onsen, Jembatan Ayatori, di dalam Taman Sakura 

Pertanyaan: Asosiasi Pariwisata Onsen Yamanaka

Nomor telepon: 0761-78-0330

Email: otazune@yamanaka-spa.or.jp

Pertanyaan dan Pemesanan:

Perusahaan Kereta Api Jepang Barat

Divisi Perjalanan Bus (Divisi Layanan Sewa) 

Nomor telepon: 06-4256-5115

Nomor Telepon Kantor Kanazawa: 076-225-8004

Email：charter_info@nishinihonjrbus.co.jp

Fitur:

28 cradle seat yang terpisah dengan sandaran 

kaki, sandaran telapak kaki, dan stop kontak 

listrik 100 volt, semuanya dalam 3 deret yang 

luas, dan Wi-Fi gratis di atas bus

https://www.meitetsu.co.jp/eng/ticket-info/shoryudo.html

Untuk informasi lebih lanjut tentang Shoryudo:

https://shoryudo.go-centraljapan.jp/en/about/index.html

Peta Wisata Perjalanan
Ishikawa Baru Kini Tersedia

Layanan Bus Sewa Hanayome-Noren Baru
Mulai Beroperasi

Area Tiket Terusan Bus Shoryudo
Diperpanjang hingga Suzu dan Wajima

Mulai 1 April  2019, Kota Kanazawa memberlakukan pajak baru untuk akomodasi di dalam kota. 

Pendapatan dari pajak baru akan digunakan untuk membantu mendanai upaya pelestarian kekayaan 

aset sejarah, tradisional, dan budaya di Kanazawa, serta upaya promosi pariwisata berkelanjutan 

yang memastikan keselarasan antara pariwisata dan cara hidup penduduk setempat. Pajak harus 

dibayarkan langsung ke fasilitas akomodasi, dan dihitung berdasarkan biaya akomodasi.

Di Suzu, yang terletak di ujung Semenanjung Noto, program subsidi baru 

tersedia bagi pengunjung yang datang ke Suzu dengan mobil sewaan. 

Pengunjung akan menerima ¥3000 untuk setiap malam yang mereka 

habiskan di penginapan di Suzu, tidak termasuk mereka yang menginap 

tanpa makan. 

● Pajak berdasarkan biaya per orang untuk satu malam

 ¥20.000 ke bawah: ¥200

 ¥20.000 ke atas: ¥500

Pajak Akomodasi Baru
Dimasukkan di Kanazawa

Pertanyaan:

Bagian Pertukaran Internasional Prefektur Ishikawa

Nomor telepon: 076-225-1124

Email：k-kankou@pref.ishikawa.lg.jp

http://ishikawa-roadtrips.jp/index.html

Subsidi akomodasi sebagian 
untuk wisatawan internasional 
yang menggunakan
mobil sewaan

https://www.city.suzu.lg.jp/kankounavi/josei/rental_car.html

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/25603/1/chirashi_2019.4.pdf

Berita

Jembatan Korogi di Ngarai Kakusenkei
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