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Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Berita Musim Semi
Acara yang
Direkomendasikan

Tidak ada yang lebih
identik dengan musim
semi di Jepang selain
bunga sakura! Kunjungi
salah satu dari banyak
tempat untuk melihat
bunga sakura di Ishikawa,
dan nikmati keindahan
musim semi.

Kastel Kanazawa/
Kenrokuen 1
Periode Mekar

1
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

2

Kanazawa
金沢駅

4

Komatsu Airport
小松空港

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

Komatsu
小松駅

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Kanazawa

Awal hingga Pertengahan April

Taman Kenrokuen, satu dari tiga taman
Jepang yang paling terkenal, dan Kastel
Kanazawa, simbol feodal masa lalu
Kanazawa, adalah tempat yang tepat
untuk melihat bunga sakura yang indah di
musim semi.
Akses

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
3
Noetsu Expressway
能越自動車道

JR
Nanao Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線
Line
JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Edisi Musim
Semi
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Kolom

Budaya Bento

Kotak bento, dari buatan rumahan yang menggunakan
bahan-bahan musiman hingga ekiben (kotak makan
siang yang dijual di stasiun kereta), telah menjadi bagian
besar budaya makanan Jepang, dan di Stasiun
Kanazawa yang merupakan gerbang Ishikawa, ada
banyak pilihan bento. Salah satu cara untuk menikmati
budaya Jepang adalah membeli ekiben sebelum naik ke
kereta dan makan siang di dalam kereta. Orang Jepang
juga berpiknik untuk melihat bunga Sakura saat musim
semi dengan bekal kotak bento. Tiga lokasi berikut
adalah tempat Anda dapat menikmati bunga Sakura
sambil menikmati kotak bento di Prefektur Ishikawa.
Toshiie Gozen, hidangan
modern yang dimakan oleh
bangsawan secara
turun-temurun dalam jamuan
di kastel.

20 mnt via Kanazawa Loop Bus yang
berangkat dari Terminal Kanazawa,
turun di halte bus Kenrokuen –
Kastel Kanazawa

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

Kanazawa

Bantaran Sungai Saigawa
Periode Mekar

Area
Kaga

4

Awal hingga Pertengahan April

Pohon sakura berderet mengapit kedua bantaran
Sungai Saigawa, membuat terowongan sakura
yang indah. Mengapa tidak berpiknik di rerumputan
bantaran sungai sambil menikmati bunga sakura?
Akses

15 mnt dengan bus Hokutetsu dari
Stasiun Kanazawa → 10 mnt berjalan
kaki dari Katamachi

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/photo/detail_71.html

Taman Kastel Komaruyama
Periode Mekar

3

Pertengahan April

Taman dengan reruntuhan Kastel Komaruyama, yang dibangun oleh
Toshiie Maeda, Penguasa Daerah Kaga. Terdapat sekitar 200 pohon
sakura dengan berbagai varietas, termasuk sakura Yoshino, Sakura
Menangis, dan Yaezakura yang dipamerkan. Memandangi jalanan di
malam hari dengan bunga sakura yang diterangi oleh lentera kertas
menyajikan pemandangan yang luar biasa indah.
Akses

51 mnt dengan kereta patas dari Stasiun
Kanazawa → 10 mnt berjalan kaki dari Stasiun
JR Nanao

https://www.hot-ishikawa.jp/english/kanko/20034.html

Taman Kibagata
Area
Noto

Periode Mekar

2

Awal April

Deretan 1.700 pohon bunga sakura membentuk
jalur sepanjang 6,4km yang mengelilingi Danau
Kibagata, yang membuat terowongan sakura
yang indah. Dari taman utara hingga taman
barat, Anda dapat menikmati pemandangan luar
biasa yang meliputi danau, pohon sakura,
dan Gunung Hakusan di kejauhan.
Akses

35 mnt dengan kereta lokal dari Stasiun
Kanazawa → 20 mnt berjalan kaki dari Stasiun
JR Awazu

http://park18.wakwak.com/~kibagata/info.html

Edisi Khusus

Tempat untuk Menikmati Budaya Jepang dengan Mudah

Pengalaman Shamisen

1

Di Shamisen no Fukushima, yang terletak di dekat
area Higashi Chaya, Anda dapat melihat proses
produksi instrumen yang tidak tergantikan untuk
tarian geiko, sambil mencoba memainkannya sendiri.
◆ Tanggal/
Waktu

Setiap hari 10.00-16.00
(resepsionis tutup pada 15.00)
*Tutup setiap Selasa dari Desember hingga Februari
◆ Hari Libur Hari Minggu, Hari libur nasional, Hari Sabtu ke 2 dan
4 dalam satu bulan
Shamisen no Fukushima
◆ Tempat
500 yen (termasuk pengalaman, teh hijau dan
◆ Biaya
manisan Jepang)

http://kanazawa-experience.com/program/shamisen-practice/

Pengalaman Mengecat Boneka Daruma

1

Anda dapat menghias ‘’Kaga Hachiman Okiagari’’, kerajinan tradisional
Kanazawa. Semua orang, dari anak-anak hingga orang tua dapat
berpartisipasi dengan mudah.
◆ Tanggal/
Waktu

◆ Durasi
◆ Tempat
◆ Biaya

Setiap hari (kecuali hari libur pendirian) 11.00-16.00
(resepsionis tutup pada 15.00)
*Tutup setiap Selasa dari Desember
hingga Februari
30 mnt
Pusat Produk Lokal Ishikawa Lt 2
1050 yen

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

Pengalaman Membuat Segel Pribadi

1

Anda juga dapat membuat segel personal dengan mencetak nama
pada kaca menggunakan udara bertekanan tinggi dan amplas.
◆ Tanggal/
Waktu
◆ Durasi
◆ Tempat
◆ Biaya

Setiap hari (kecuali hari libur pendirian) 10.00-16.00
(resepsionis tutup pada 15.00)
*Tutup setiap Selasa dari Desember hingga Februari
40 mnt
Pusat Produk Lokal Ishikawa Lt 3
1880 yen

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

Pengalaman Mengenakan Topeng Noh

1

Penguasa feodal Kanazawa dikenal mempromosikan teater Noh.
Di Museum Noh Kanazawa, Anda dapat merasakan pengalaman
mengenakan topeng dan kostum Noh secara langsung!
◆ Tanggal/
Waktu
◆ Durasi

10.00–16.00
10-20 mnt

◆ Tempat
◆ Biaya

Museum Noh Kanazawa
Gratis
(Karcis masuk museum: 300 yen)

https://www.kanazawa-noh-museum.gr.jp/english/

Pengalaman Kaligrafi

1

Pilih karakter kanji favorit Anda untuk ditulis di kipas Jepang dengan
kuas kaligrafi. Tersedia asisten untuk Bahasa Inggris.
◆ Tanggal/
Waktu
◆ Durasi

Tidak ada hari libur yang dijadwalkan

◆ Tempat
◆ Biaya

Sofuan
1800 yen

1 jam

*Pemesanan perlu dilakukan menggunakan formulir di bawah ini

https://www.kanazawa-sofuan.jp/calligraphy-reservation/

Berita

Pembukaan
Kembali Kenjotei/Kaikaro

1

Terletak di sebelah Kenrokuen Katsura Sakaguchi, Kenjotei bersejarah
yang telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun, telah terlahir kembali
menjadi tempat yang modern oleh arsitek terkemuka dunia, Kango Kuma.
Anda dapat menikmati perpaduan kerajinan dan budaya
makanan Kanazawa dengan hidangan yang
menggunakan bahan-bahan musiman.
◆ Lokasi
◆ Jam buka

Kanazawa Kenrokucho 1-19
Lantai pertama/Kafe: 10.00–16.30
Lantai kedua/Sarapan: 08.00-10.30
(Hanya tersedia pada hari Minggu dari Maret hingga November)

Makan Siang: 11.00-15.00
Makan Malam: 17.00-21.00

Ruangan kafe lantai pertama kedai teh Kaikaro, toko
saudara Kenjotei, juga telah direnovasi. Tempat ini
terletak di distrik Higashi Chaya, telah dibuka kembali
sebagai Kafe Kaikaro.

(Hanya hari Sabtu)

◆ Hari Libur
◆ TEL

Selasa (Dapat berubah, tergantung pada musim)
+81-76-222-1600

https://www.kenrokuen.jp/index.html (Hanya bahasa Jepang)

Terminal Kapal Pesiar Pelabuhan
Kanazawa akan selesai pada

musim semi 2020

https://www.kaikaro.jp/eng/index.html

Festival Seni Internasional
Oku Noto 2020
5 September (Sab) - 25 Oktober (Min)

4

Terminal Kapal Pesiar Pelabuhan Kanazawa yang baru terletak di
Pelabuhan Kanazawa, di mana jumlah kapal pesiar telah
meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di lantai
pertama, akan ada CIQ/area tunggu yang memiliki cukup ruang
untuk dua kapal pesiar berlabuh secara bersamaan. Di lantai
kedua, ada area studi tempat Anda dapat mempelajari tentang
pelabuhan, serta ruang seminar, restoran dan dek observasi
tertutup. Sisi bangunan yang menghadap laut akan sepenuhnya
ditutupi dengan kaca, yang membuatnya menjadi fasilitas di mana
Anda dapat menikmati sepenuhnya pemandangan pelabuhan.

5

Suzu terletak di ujung Semenanjung Noto dan mengadakan Festival Seni
Internasional Oku Noto yang mutakhir, di mana tradisi lokal dan kepekaan
seniman yang diundang dari seluruh dunia menjadi satu. Festival seni,
yang diadakan dari 3 tahun yang lalu, bertujuan untuk mengembangkan
dan menggali lebih jauh potensi di area ini bersama dengan para seniman
terkemuka.

https://oku-noto.jp/index-en.html
https://www.youtube.com/watch?v=dnCvLnMIfok&feature=emb_title

Hotel yang Baru Dibuka di Kanazawa

1

◆ Daiwa Royal Hotel D-PREMIUM Kanazawa
https://www.daiwaroyalhotel.jp/en/kanazawa/?stt_lang=en

Dibuka pada 1 Oktober 2019

◆ Hotel Forza Kanazawa
https://www.hotelforza.jp/kanazawa/en/

Dibuka pada 1 Oktober 2019

◆ Agora

Pembukaan Pusat Informasi
Turis Ishikawa Kanazawa
Chuo (nama sementara)

pada musim semi 2020

1

https://www.agora-kanazawa.com/en/

Dibuka pada 1 November 2019

◆ Henna Hotel Cabang Korimbo
https://www.hennnahotel.com/kanazawa-korinbo/

Dibuka pada 24 Desember 2019
Pusat informasi turis baru akan dibuka di Minamicho, Kota
Kanazawa untuk meningkatkan bantuan bagi turis yang
suka berjalan-jalan di kota. Pusat informasi turi yang baru
akan memberikan layanan lengkap, dari konsultasi dengan
staf yang dapat berkomunikasi dengan bahasa asing hingga
proposal dan pembuatan janji, serta penitipan barang,
layanan kurir, dan penjualan kartu SIM.

◆ Tokyu Stay Kanazawa
https://www.tokyustay.co.jp/e/hotel/KZ/

Dijadwalkan dibuka pada 13 Februari 2020

