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Edisi
Musim
Panas

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
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
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TOPICS

Mencoba budaya kuliner prefektur Ishikawa
Salah satu daya tarik terbesar dari
Ishikawa adalah kulinernya. Kami akan
memperkenalkan tempat untuk mencoba
budaya kuliner prefektur Ishikawa.

Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC
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Kanazawa
金沢駅

Komatsu
小松駅

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Kunjungan ke pabrik
Miso dan Shoyu 2

Mencoba pengalaman membuat
garam di ladang garam Agehama

Di daerah Ono, kota Kanazawa, semenjak dari zaman
Edo merupakan salah satu dari 5 pabrik Shoyu
terbesar di Jepang. Pembuatan Shoyu menjadi marak
dengan menggunakan air bawah tanah yang mengalir
dari gunung Hakusan dan garam Noto, bersama
berkembang dengan masakan Kaga. Di Yamato Miso
Shoyu Ono, menyediakan paket tur yang dapat
mencoba pemerasan shoyu dan diiringi penjelasan
mengenai pembuatan shoyu dan miso.
（1.000 yen - 3.800 yen） Perlu reservasi
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Di Noto terus berlanjut tradisi “pembuatan garam cara agehama” sejak dari
500 tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya di Jepang. Garam yang
dibuat oleh petani garam, kaya mineral, dengan rasa yang lembut. Pada
musim panas di desa ladang garam Suzu, dapat mencoba pembuatan
garam, dan membawa pulang garam yang dibakar sendiri.
(Mei-Sept 500 yen-3500 yen)

Yamato Miso Shoyu

http://www.yamato-soysauce-miso.com/

Perlu reservasi

Desa ladang garam Michinoeki Suzu (Kota Suzu)

http://www.hot-ishikawa.jp/kanko/english/20021.html
Pada bulan Desember yang lalu, Koki yang tergabung pada “Relais &
Chateaux” yang beranggotakan hotel dan restoran mewah sedunia,
mengunjungi tempat-tempat ini dan mendapatkan reputasi yang
bagus diiringi komentar “Dengan pengalaman ini dapat mempelajari
tradisi Jepang. Merupakan pengalaman yang paling menarik sampai
saat ini”.

Kunjungan ke pabrik Sake
Prefektur Ishikawa adalah tempat pembuatan sake yang sake
lokalnya banyak dibuat dari air bawah tanah prefektur Ishikawa
dan dari beras lezat yang ditanam di daerah ini. Pada musim
dingin Anda dapat menikmati kunjungan observasi suasana
pembuatan sake di pabrik serta mencicip sake.
Pabrik sake yang dapat dikunjungi
・Pabrik Sake Sougen (Kota Suzu) http://www.sougen-shuzou.com/
・Pabrik Sake Chikuha (Kota Noto) http://chikuha.co.jp/
・Pabrik Sake Fukumitsuya (Kota Kanazawa)
http://www.fukumitsuya.co.jp/
・Pabrik Sake Higashi (Kota Komatsu) http://www.sake-sinsen.co.jp/

“Festival pawai kendaraan
hiasan “Seihakusai”
Tercatat sebagai warisan dunia
tidak berwujud UNESCO 3

Pada Desember 2016, “Festival yama, hako, yatai” Jepang termasuk festival
“seihakusai” prefektur Ishikawa diakui dan dicatat sebagai warisan dunia tidak
berwujud UNESCO. Pengakuan ini berdasarkan penilaian bahwa festival
pensucian yang terpusat pada pawai “yama, hako, yatai” yang diadakan sebagai
doa tolak bala dan untuk ketentraman masyarakat lokal di masing-masing tempat,
dengan ciri khas hiasan warna-warni dengan gaya budaya setempat, yang
diwariskan dengan teknik seni tradisional berlanjut berabad-abad, serta dengan
modifikasi dan kerja keras tidak menggunakan bahan yang merusak lingkungan
alami daerah dan diwariskan turun temurun melalui pembinaan generasi.

Kanazawa terpilih dalam Travel + Leisure 50 Best
Places to Travel in 2017 4
Dalam “50 Best Places to Travel in 2017 “ yang ditetapkan oleh Majalah Travel + Leisure, kota Kanazawa terpilih dan
menjadi satu-satunya tempat wisata di Jepang

Untuk lebih jelasnya lihat di sini

http://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2017#intro

Festival Seihakusai diadakan setiap tahun pada
bulan Mei di kota Nanao, “Dekayama”
kendaraan hiasan terbesar se-Jepang dengan
tinggi 12 meter berat 20 ton, sebanyak 3
kendaraan berparade di sepanjang kota yang
tidak terlalu luas. Festival ini memperbolehkan
orang-orang yang berkunjung untuk ikut
berpartisipasi menarik kendaraan hias.
Bersamaan dengan yel-yel para pemuda,
menggunakan gagang besar memutar arah
“dekayama” yang disebut dengan
“tsujimawashi” yang tidak boleh dilewatkan.

Penyelenggaraan tahun 2017:

3 Mei (Rabu) – 5 Mei (Jumat)

Info Transportasi
Bus ekspres Wajima
Wakura Onsen

Untuk kunjungan wisata di daerah lokal disediakan
transportasi praktis bus ekspres wajima wakura onsen.
Waktu operasi
Tarif
(sekali jalan)

sampai 26 Mret 2017 (Minggu)
Dewasa 1500 yen
Anak-anak 750 yen

Bus ekspres Ski Hakusan
Roku

Tersedia layanan bus yang beroperasi menghubungi
stasiun Kanazawa dan Area ski dan onsen Hakusan
Ichirino, Area ski Hakusan Seymour.

Hari operasi
Tarif

Tidak perlu
reservasi
sebelumnya

Jam Operasi

● Wakura onsen → Wajima
Terminal bus Wakura onsen

8:50

12:30

Depan stasiun Wakura onsen

9:00

12:40

Depan stasiun Wajima
(Wajima Furatto Homu)

10:05

13:45

Wajima Nuri Kaikan

10:12

-

● Wajima → Wakura onsen
Depan stasiun Wajima
(Wajima Furatto Homu)

11:00

Depan stasiun Wakura onsen

12:05

15:05

Terminal bus Wakura onsen

12:15

15:15

Sabtu, Minggu dan hari libur
sampai 12 Maret 2017
Area ski Hakusan Ichirino/1.300 yen
Area ski Hakusan Seymour/1.080 yen
Kupon promosi ski: Ongkos bus pp + tiket lift 1 hari
Area ski Hakusan Ichirino/Dewasa 5.100 yen Anak-anak 3.800 yen
Area ski Hakusan Seymour/Dewasa 4.800 yen

Tidak perlu
reservasi
sebelumnya

Jam operasi
Stasiun Kanazawa
Musashipintu Timur
gatsuji/
Pemberhentian
Omino ichiba
bus no. ①

Katamachi
(Pasion mae)

Masingmasing
tempat ski

Jurusan Area ski Hakusan Ichirino

7:45

7:50

7:52

7:53

9:05

Jurusan Area ski Hakusan Seymour

8:05

8:10

8:12

8:13

9:05

Masingmasing
tempat ski

Katamachi
(Pasion mae)

Korinbo
(Atorio mae)

Musashigatsuji/
Omino ichiba

Stasiun Kanazawa
pintu Timur
Pemberhentian
bus no. ①

Jurusan Area ski Hakusan Ichirino

16:30

17:42

17:43

17:45

17:50

Jurusan Area ski Hakusan Seymour

16:30

17:22

17:23

17:25

10:30

14:00

Kuil
Myojoji

Korinbo
(Atorio mae)

Libur beroperasi apabila tumpukan salju sedikit, efek cuaca atau keputusan pengelola area ski.
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Kuil Myojoji yang berada di kota Hakui,
didirikan pada tahun 1294, di Honzan sekte
Nichirenshu di daerah Hokuriku, terdapat
10 bangunan yang merupakan warisan
penting budaya nasional, Untuk ke kuil
Myojoji disediakan minibus gratis dari
stasiun Hakui setiap hari.

● Stasiun hakui → kuil Myojoji :
Berangkat 9:40/12:05/13:50
● Kuil Myojoji → Stasiun hakui :
Berangkat 11:35/13:10/15:20
Di luar jam tersebut, dapat dilayani jika menghubungi
sebelumnya.

Bus limousine Bandara Komatsu
melewati kota Kanazawa
Tersedia bus limousine yang menghubungi stasiun Kanazawa dengan
bandara Komatsu dan beroperasi melewati daerah pusat kota
Kanazawa yang sangat praktis.

Rute operasi

Korinbo, Musashigatsuji/ Omicho Ichiba,
Stasiun Kanazawa pintu barat –
Bandara Komatsu

Tarif
(sekali jalan)

Dewasa 1.130 yen
Anak-anak 620 yen

Untuk jam operasi yang lebih jelas lagi liat di sini

Tidak perlu
reservasi
sebelumnya

http://www.hokutetsu.co.jp/en/en_airport

Info terbaru
Konter terpusat pengurusan bebas pajak
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Jika berbelanja di daerah pusat kota Kanazawa, silakan menggunakan konter terpusat
pengurusan bebas pajak.
● Korinbo Daiwa Kantor Informasi lantai
1 10:00-19:30
Apabila berbelanja lebih dari 5000 yen di
3 pusat pertokoan di Korinbo, Katamachi,
Tatemachi yang terdaftar dapat mengurus
pengurusan bebas pajak

● Meitetsu emza lantai
1 Konter bebas pajak Kuromon koji
Apabila berbelanja lebih dari 5000 yen di 5 pusat
pertokoan di Musashi, Hikoso, Yokoyasuecho,
Owaricho, Omicho yang terdaftar dapat
mengurus pengurusan bebas pajak

Cari paket tur satu hari berangkat
dari Isikawa di “Treasures in
Japanese optional tours”s
Telah dibuka situs yang mengenalkan Tur sehari seluruh Jepang
termasuk prefektur Ishikawa. Terdapat beragam menu yang dapat
merasakan budaya prefektur Ishikawa seperti pertunjukan geisha di
Rumah teh (Chaya), pembuatan kue khas Jepang dll. Silakan perika
situs tersebut ketika mengunjungi Ishikawa.

https://www.opt-tours.jp/JPsightseeing/

Mesin penukar uang valuta
asing Bandara Komatsu 5
Di Bandara Komatsu telah dipasang mesin
penukar uang valuta asing yang dapat
menukarkan dolar Amerika, Euro, dolar Taiwan
dll, kunjungan wisata ke prefektur Ishikawa
menjadi lebih nyaman.

Jam operasi 7:00 - 21:00
Tempat

Bandara Komatsu gedung
terminal lantai 1

Jenis valuta asing
● Mata uang asing →

yen (hanya lembar kertas) :
Dolar Amerika, Euro, Yuan China, Won Korsel,
Dolar Taiwan, Dolar Australia, Dolar Singapur, Pond
Inggris, Dolar Kanada, Franc Swiss
● Yen → Mata uang asing (dijual per pak):
Dolar Amerika (200, 400), Euro (200), Yuan China
(1.000), won Korsel (200.000), Dolar Taiwan
(4.000), Australia (300), Dolar Singapur (200)

Fitur Masakan

Kaga dan budaya
restoran Jepang

Budaya kuliner Ishikawa
yang kaya
Dinasti Maeda domain Kaga yang dulu memerintah prefektur Ishikawa
sekarang ini pada zaman Edo (tahun 1603～1868), banyak membangun
kekayaan daerah dan pengembangan budaya, sehingga beragam
kerajinan dan budaya tradisional berkembang. “Masakan Kaga” juga
merupakan salah satu dari kekhasan lokal, dengan berbagai bahan
makanan, teknik memasak berseni sang koki, perhatian sampai hal terkecil
menjadi kekhasannya.
Di prefektur Ishikawa banyak terdapat restoran khas Jepang yang
bersejarah, dan banyak turis berkunjung yang ingin mencicipi masakan
Kaga.
Untuk kali ini untuk memahami dan menikmati budaya kuliner Ishikawa,
kami akan memperkenalkan sejarah masakan Kaga.

Keberadaan
secara geografis juga
merupakan ciri khas masakan Kaga
Prefektur Ishikawa, lokasinya dikelilingi oleh gunung dan laut, bahan makanan
segar mudah diperoleh, ditambah tanah Kaga hirano merupakan tanah yang kaya
dan subur, beras dan sayur-sayuran banyak hasilnya. Selain itu, karena berada di
tengah-tengah Jepang, komoditas terbatas daerah selatan yang dipanen di daerah
utara, komoditas terbatas daerah utara yang dipanen di daerah selatan, terletak di
kedua lokasi tersebut. Disebut sebagai “Gudang harta karun bahan makanan” yang
bahan makanannya berlimpah pada empat musimnya.
Selain itu salah satu ciri khas masakan kaga adalah kemewahannya. Prefektur
Ishikawa terletak di tengah antara kanto dan kansai, Toshiie Maeda kepala klan
domain Kaga diperkirakan mendapat pengaruh dari pemimpin Jepang Hideyoshi
Toyotomi, memasukkan budaya Kyofu, tetapi sejalan dengan perkembangan
zaman, bercampur dengan budaya disnati Samurai di Edo tempat pemerintahan
berada, sehingga lama-lama mempunya ciri khas tersendiri.
Ditambah lagi, para koki yang mendukung perkembangan teknik dan level yang
tinggi dari masakan Kaga. Dapat pula disebutkan bahwa teknik penggunaan secara
menyeluruh beragam bahan dan juga kesegaran bahan merupakan salah satu dari
budaya kuliner. Dinasti Maeda yang mencintai teh dari masa ke masa, di upacara
tehnya menyediakan mulai dari perkakas minum teh, peralatan, ikebana, dan
menyajikan pula makanan sebelum upacara minum teh untuk menyambut para
tamu. Oleh karena itu para koki banyak berkumpul, untuk menjaga tradisi dan teknik
memasak, dan berkonstribusi dalam perkembangan “masakan kaga” sesuai tradisi.

Mempunyai sisi
budaya pula
Hal yang ingin dinikmati di restoran khas Jepang sama seperti
masakannya adalah “ruang”. Peralatan yang mewah, ruangan khas
Jepang yang suasananya tentram, beserta furniturnya… Menaikkan level
restoran sampai level budaya, kami ingin memperkenalkan unsur-unsur
yang terdapat didalamnya.
Untuk perkakas restoran, tidak lepas dari kerajinan lokal seperti tembikar
kutaniyaki, cat wajimanuri, pernis kanazawa shikki, pernis yamanaka
shikki. Di retoran yang sejarahnya panjang, perkakas yang dibeli dan
dikumpulkan dari masa ke masa disimpan, dan saat ini barang-barang
berharga tersebut tanpa segan-segan digunakan untuk masakan. Dapat
menyentuh barang berkulitas tinggi merupakan salah satu daya tarik
restoran khas Jepang.
Kemudian bangunan juga merupakan salah satu objek wisata. Dinding
merah menyala yang membuat cerah pertunjukan geisha masih tersisa,
dan yang lebih menonjol lagi adalah dinding warna kebiruan khas
Kanazawa yang disukai samurai. Tergantung dari restoran, masih
terdapat dinding berwarna kebiruan, silakan melangkahkan kaki ke ruang
yang penuh kecerahan.

Dengan ringan mencoba restoran Jepang

-“Harta karun seberat 1 juta batu”Untuk pengunjung yang tidak terbiasa pergi ke restoran khas Jepang agar
dapat menikmati dengan mudah, dalam promosi yang melibatkan 18 restoran
khas Jepang, ditetapkan harga yang menentramkan yaitu harga yang sama di
seluruh restoran yang berpartisipasi dan sudah termasuk harga layanan,
harga tempat duduk, harga kamar sehingga dapat menikmati masakan Kaga.

Harga promosi yang ditetapkan :
Makan siang 10.000 yen/ Makan malam 20.000 yen.
Untuk keterangan lengkap restoran yang berpartipasi lihat disini

http://www.kanazawa-ryotei.jp/kaga/

