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3Taman Kenrokuen
Kota Kanazawa
Waktu terbaik: awal November - awal Desember
Tempat wisata yang mewakili prefektur Ishikawa. 
Di dalam taman dimana-mana terlihat momiji, 
terutama tempat spesial di kolam Hisagoike dan 
Kasugaike, dan tempat air mancur.
Akses: Dari stasiun Kanazawa sampai Joga 
dengan bus keliling Kanazawa selama 20 menit → 
turun di Kenrokuen-shita

Beste Zeit: Anfang Okt. bis Ende Okt.
Diese Straße mit einer Gesamtlänge von  
33 Km verbindet Gozengamine-Hakusan mit 
dem Weltkulturerbe Shirakawago. Genießen 
Sie vor dem Hintergrund der Bergkette des 
großartigen Hakusan die farbige
Herbstlaubfärbung.

Beste Zeit: Anfang Okt. bis Ende Okt.
Diese Straße mit einer Gesamtlänge von 
33 Km verbindet Gozengamine-Hakusan mit 
dem Weltkulturerbe Shirakawago. Genießen 
Sie vor dem Hintergrund der Bergkette des 
großartigen Hakusan die farbige 
Herbstlaubfärbung.

Info penting musim gugur
Memperkenalkan tempat wisata yang dapat dinikmati 
penuh saat musim gugur Ishikawa, menu kegiatan 
yang dapat dilakukan hanya pada musim ini.

Hakusan 
Shirakawa-go
White Road
Kota Hakusan – Desa Shirakawa Distrik 
Ono Pref. Gifu

Hakusan
Shirakawa-go
White Road
Kota Hakusan – Desa Shirakawa Distrik
Ono Pref. Gifu

Ngarai Kakusenkei
Pemandian air panas Yamanaka
Onsen, kota Kaga
Waktu terbaik: Awal November – Akhir November
Akses: dari stasiun Kanazawa naik kereta 25 menit → 
turun di stasiun JR Kaga Onsen → naik CAN Bus keliling 
Kaga, Yama Mawari selama 24 menit →turun di Yamanaka 
Onsen Kiku no Yu/Yamanaka za
Asosiasi Pariwisata
Yamanaka Onsen

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

http://www.yamanaka-spa.or.jp/

Tur opsional berangkat & pulang dari stasiun 
Kanazawa menuju Shirakawa-go/Takayama 
melalui Hakusan Shirakawa-go White Road
PT Whitering

http://whitering.co.jp/home_jp.html

Promosi mendapatkan tiket gratis satu arah jika menginap 
di pemandian air panas
Jika menginap di tempat penginapan di desa pemandian air 
panas Kaga Onsen-kyo (Awazu, Katayamazu, Yamashiro, 
Yamanaka), Tatsunokuchi Onsen, desa pemandian air panas 
Hakusan Onsen-kyo, Kanazawa Onsen-kyo, maka tiket 
transportasi satu arah menjadi gratis. 
Waktu promosi: sampai 10 November (Kamis)
Cara mendapatkan: Perlihatkan kuitansi di resepsionis tempat 
penginapan, dapatkan uang ganti atau dibagikan kupon gratis.

https://www.hot-ishikawa.jp/rindou/
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JR Hokuriku
Line

JR北陸本線

Nanao
七尾駅

Noetsu Expressway
能越自動車道

Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線

4Kuil Natadera
Kota Komatsu
Waktu terbaik : awal November-akhir November
Di kuil Natadera yang mempunyai sejarah 
1300 tahun, warna cerah pada daun maple terlihat 
cantik dengan kontras warna putih gunung karang 
yang menjadi latar belakang.
Akses: dari stasiun Kanazawa dengan kereta 
25 menit → turun di stasiun JR Kaga Onsen → 
naik CAN Bus keliling Kaga, Yama Mawari selama 
35 menit → turun di kuil Natadera.

http://www.natadera.com/
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5Memetik buah

Tarian Geisha 
Kanazawa

Di Taman Buah Kaga dapat menikmati 
memetik buah sepanjang tahunnya. 
Silakan menikmati anggur dan apel cita 
rasa musim gugur 
Waktu : 
Memetik anggur… sampai akhir Oktober
Memetik apel … Oktober – Desember
Jam buka : 09:00 – 16:00

Biaya : 
Memetik anggur… 1.300 yen - 1.600 yen
Memetik apel … 1.200 yen
Akses: Dari stasiun Kanazawa naik kereta 
25 menit →turun di stasiun JR Kaga 
Onsen → naik CAN Bus keliling Kaga, Umi 
Mawari selama 30 menit → turun di Kaga 
Fruits Land

Dengan harga menguntungkan dapat menonton  pertunjukan 
terlatih dari Geisha tiga daerah Chaya Kanazawa
Waktu pelaksanaan: 
Dari 15 Oktober (Sabtu) – 28 Maret 2017 (Selasa)
Total 27 kali Pukul 14:00-15:00
Tempat : Ishikawa Ongakudo
Biaya : Individu 1.000 yen  Rombongan 800 yen per orang
Cara pembelian : Pesan lewat telepon 076-225-1372

Malam Geisha
di Kanazawa
Di rumah teh “Kaikaro” daerah Higashi 
Chaya, bisa mencoba pengalaman nyanyian 
dan tarian Geisha Kanazawa, serta 
permainan zashiki (ruang salon). Disertai 
dengan penjelasan dalam Bahasa Inggris.
Waktu pelaksanaan: 
3 Oktober (Senin) – 11 November (Jumat)
Setiap Senin, Rabu, Jumat Pukul 18:00-19:00
Tempat : “Kaikaro” daerah Higashi Chaya
Biaya : 3.500 yen – 7.500 yen
Batas peserta : 68 orang tiap kali
Cara pembelian : Beli tiket sebelumnya di 
situs web atau beli tiket pada hari H di tempat
(Harga tiket sebelumnya diskon 500 yen)

http://geisha.artexinc.com/index.html

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/event/documents/geiginomai2016.pdf

Mencoba
Kegiatan

Diterbitkan oleh Divisi Pariwisata Internasional Departemen
Promosi Strategi Pariwisata Prefektur Ishikawa

Info
Momiji
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Buku panduan Michelin 2016 edisi Toyama/Ishikawa 
(Kanazawa) telah dijual, di dalamnya tercantum 196 
restoran dan 85 tempat penginapan di prefektur ini. 
Silakan merujuknya untuk perjalanan wisata di Ishikawa.

Bus yang beroperasi akhir pekan dan hari libur nasional 
mengelilingi tempat wisata kota Wajima.

Sampai akhir pekan dan hari libur nasional tanggal 
27 November (Minggu)
♦ Harga

　500 Yen（Bebas naik 1 hari) (Anak-anak setengah harga)
♦ Tempat penjualan
 Pusat Wisata Wajima (di dalam Furatto Homu)
 Di dalam bus keliling Wajima

Tiket bebas rute 3 bintang

Bus keliling Wajima

Buku panduan Michelin 2016
Toyama/Ishikawa
(Kanazawa)

Snack manis populer “Es Roti Melon” yang 
berasala dari Kanazawa membuka cabang 
toko luar negeri pertamanya di Taiwan. Pada 
bulan Oktober juga berencana membuka 
cabang di Hongkong.
Toko Es Roti Melon terenak kedua di dunia 
cabang Distrik Xinyi, Taiwan
NEO19 lt.1 No. 28, Songshou Rd, Distrik 
Xinyi, Kota Taipei 

Es Roti Melon, membuka cabang toko di 
Taiwan dan Hongkong

Taman Kenrokuen
pemasangan pelindung
dari salju dimulai

Pencahayaan Taman
Kenrokuen Pentas
Musim Gugur

Shiroyone Senmaida
Kerlipan tanggul sawah

Furatto Homu

Meseum seni Shitsugei

Meseum Pernis Wajima

Koubou Nagaya

Meseum seni Kiriko

Shiroyone senmaida

Furatto Homu

(1 hari 5 kali beroperasi)

◆Rute Perjalanan◆
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8.200 yen

9.820 yen

16.900 yen

Untuk melindungi pohon-pohon di taman Kenrokuen dari 
gangguan yang ditimbulkan salju, dilakukan pemasangan 
pelindung dari tanggal 1 November. Silakan menonton 
keunikan tradisi musim dingin di Ishikawa.
Akses: Dari stasiun Kanazawa, naik bus keliling 
Jokamachi selama 20 menit → turun di taman Kenrokuen

Gratis masuk selama waktu pencahayaan. Terutama 
pada bulan November bisa menonton pencahayaan 
cantik dari “pelindung dari salju” dan “momiji”.
Akses : Dari stasiun Kanazawa, naik bus keliling 
Jokamachi selama 20 menit → turun di taman 
Kenrokuen

Setelah pemotongan padi di Senmaida, di 1004 buah 
jalanan tanggul sawah -sawah kecil, sebanyak 21.000 
buah LED berkelip-kelip mengganti cahaya warnanya 
30 menit sekali, menjadikan malam di Senmaida 
berwarna-warni megah dan penuh fantasi. 
Akses : dari stasiun Kanazawa naik bus ekspress 
Hokutetsu Oku Noto jalur ekspress Wajima selama 2 
jam → Turun di Wajima ekimae → Dengan bus ad 
interim selama 20 menit → Turun di Senmaida 

Dari 1 November

15 Oktober (Sabtu) – 12 Maret (Minggu)
4 jam setelah matahari tenggelam

Tiket bebas Alpus
3 bintang

Tiket Plus Shinjuku rute 3 bintang

Jaringan wisata Ishikawa yang populer
Official Ishikawa Travel Guide　

https://www.hot-ishikawa.jp/english/index.html
　 Discover Ishikawa, Japan

Info Terbaru
Info Transportasi

Info Acara

Tiket satu arah dari Shinjuku 
disambung di Matsumoto/Takaya-
ma, sampai Kanazawa

Tiket jurusan Kanazawa 
atau Toyama, dilengkapi 
dengan tiket bebas 
4 hari wisata 
Shinshu/Hida

Paket di atas ditambah tiket bus 
bebas 1 hari Matsumoto, 
Takayama, Kanazawa

Dari Shinjuku telah tersedia tiket bus ke Kanazawa, melewati jalur 3 bintang Alpus 
yaitu Shinshu, alpus dan Hida

http://www.keioinfoplaza.jp/en_top

http://gmtoyamakanazawa.gnavi.co.jp http://melonpan-ice.com/

http://www.hokutetsu.co.jp/archives/13696

Edisi Web :

Tiket Shinjuku rute 3 bintang

18 November (Jumat) - 3 Desember (Sabtu)
17:30 - 21:00



Toshiie Maeda, kepala keluarga dari klan domain Kaga 
tertarik terhadap upacara minum teh, yang langsung 
belajar kepada guru besar upacara minum teh, Senno 
Rikyu, dan membuat upacara minum teh sebagai 
tradisi tetap di domain Kaga. Pada zaman Edo 
(1603-1868), domain Kaga adalah domain terbesar 
setelah dinasti Tokugawa, tetapi karena selalu diawasi 
ketat oleh pemerintahan Shogun, maka sebagai upaya 
domain Kaga untuk melunakkan pengawasan dari 
pemerintahan Shogun, dikurangilah peragaan 
kekuatan samurai dan mengambil langkah 
penggalakan kebudayaan. Menjalin hubungan yang 
erat dengan para guru ternama upacara minum teh 
pada zaman tersebut. Dengan nasehat dari mereka, 
mengundang pengrajin kesenian berketrampilan tinggi, 
dan juga berupaya dalam membina sumber daya 
manusia. Setelah itu, mengembangkan kerajinan 
tradisional salah satunya “Ohi Yaki” yang membuahkan 
karya-karya terkenal sampai sekarang.

“Kaiseki (Hidangan Upacara Minum Teh)” adalah 
makanan yang ditujukan supaya dapat menikmati 
minum teh yang dihidangkan sebelum upacara , untuk 
menghindari minum teh yang mempunyai efek kuat 
terhadap perut kosong. “Motenashi (layanan)” ini 
berhubungan dengan “menggunakan waktu dan 
usaha” , melahirkan “Kaiseki Ryori (hidangan masakan 
upacara minum teh) yang menitikberatkan pada 
formalitas upacara minum teh dan budaya restoran 
Jepang. Kaiseki yang disajikan pada upacara minum 
teh di Kanazawa sejak periode Edo, menggunakan 
bahan-bahan makanan lokal yang sedang musim. 
Pemikiran ini diwariskan pula terhadap masakan Kaga 
saat ini, yaitu pemilihan akan bahan makanan dan 
perangkat makan, perhatian terhadap tamu dll, hidup 
di dalam metode upacara-upacara minum teh dimana 
saja.

Salah satu budaya kuliner yang tidak bisa dilepaskan 
dari upacara minum teh adalah kue. Untuk meningkat-
kan cita rasa teh, disajikan kue manis pada saat 
minum teh. Sekarang ini, sudah terlebur dalam adat 
kebiasaan masyarakat di prefektur ini, seperti kue-kue 
untuk merayakan momen penting dalam hidup, tradisi 
dalam perayaan musim dan menjadi daerah produsen 
kue-kue terkenal di seluruh Jepang.

Teh disebutkan tersebar di Jepang dari China yaitu 
pada zaman Nara (710-794). Setelah melwati 
zaman Muromachi (1336-1573) dimana upacara 
minum teh dislenggarakan di antara orang-orang 
yang berkedudukan tinggi, pada zaman Sengoku 
(1467-1590), minum teh menjadi kebiasaan 
Samurai yang tidak bisa dipisahkan. Menyiapkan 
upacara minum teh dalam keheningan adalah 
sebagai penyejuk hati untuk melewati zaman yang 
bergejolak, dan juga digunakan sebagai bentuk 
layanan bagi para tamu.

Mencoba budaya
upacara minum teh
Taman Kenrokuen Shiguretei

9:00-16:30  720 yen (Lengkap dengan kue)

Taman Kastil Kanazawa Gyokusenan

9:00-16:30   720 yen (Lengkap dengan kue)

Penyedia foto: Kota Kanazawa

Penyedia foto: Kota Kanazawa

Museum Seni Nakamura 
Dapat menikmati karya-karya seni upacara 
minum teh yang dikumpulkan dalam jangka 
waktu panjang oleh direktur pertama 
perusahaan lokal pembuat Sake Nakamura 
9:30～17:00  Biaya masuk 300 yen

Museum Seni Ohi
Meseum seni tempat merasakan sejarah seni Ohi 
Yaki dan budaya upacara minum teh Kaga 
Kanazawa, sejak dari nenek moyang keluarga 
Urasenke Senso Soshistu dan generasi awal 
Chozaemon yang menyertainya, sampai sekarang. 
9:00～17:00  Biaya masuk 700 yen

Nomura Samurai House

8:30-17:30 (Oktober – Maret sampai pukul 16:30)
300 yen (Lengkap dengan kue kering)Budaya dan upacara minum

teh prefektur Ishikawa
Di prefektur Ishikawa, beraneka ragam kebudayaan tradisional dan kerajinan 
tradisional yang tumbuh kembang dan dipelihara terus menerus sejak era 
Hansei (Edo), berpengaruh besar terhadap perkembangan upacara minum 
teh. Pada edisi ini, akan diperkenalkan mengenai hubungan budaya upacara 
minum teh dengan Ishikawa.

Fitur
Istimewa

Jantung budaya
minum teh Yang
hidup di Ishikawa

Upacara minum
teh yang ada
Sebagai kebiasaan
Samurai
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Ada peribahasa “Ichi go Ichi e” yang lahir dari 
upacara minum teh. Menganggap suatu 
pertemuan dengan manusia merupakan 
kesempatan sekali seumur hidup, sehingga 
berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik 
untuk tamu pada saat itu juga. Sebagai sosok 
pengundang tamu, menyiapkan peralatan minum 
teh yang disesuaikan dengan musim dan tujuan, 
hiasan gantungan dan bunga. Untuk itu, di domain 
Kaga dimana sering diadakan pertemuan minum 
teh, karya terkenal hiasan gantung dan 
perlengkapan upacara minum teh banyak 
dikumpulkan, dan juga kegiatan untuk mendidik 
SDM sebagai pengrajinnya banyak dilakukan.


