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Memperkenalkan tempat yang membuat Anda puas menikmati musim panas di Ishikawa,
dan daftar kegiatan mencoba pengalaman khas musim panas.

Mencoba
Pengalaman

Menyewa dan
memakai yukata
berkeliling kota 1

Di Kanazawa, banyak terdapat peninggalan zaman dahulu yang
mewarnai suasana kota. Dengan memakai yukata dan berkeliling
kota, kita dapat merasakan seperti membalikkan waktu ke zaman
dahulu. Pergi ke toko rental tanpa membawa apa-apa, dan dengan
se efisien mungkin didandani. Dalam waktu singkat. Dapat memilih
corak yang disukai dari beragam yukata yang ada, tentu saja
untuk yang laki-laki pun tersedia. Tergantung dari paket yang
disewa, yukata dapat dikembalikan secara praktis yaitu di esok
harinya, atau dikembalikan di resepsionis hotel. Ayo nikmati musim
panas di Kanazawa dengan yukata.

Kokoyui

Kanazawa Kimono Karen Kanazawa Kirara

Lokasi: 1-3-39 Honcho,
Kota Kanazawa
Biaya: 4.860 yen/hari
Akses: dari stasiun Kanazawa jalan kaki 5 menit

Lokasi: Lt.2 2-13 Kenrokucho, Kota Kanazawa

Lokasi: 1-3-18 Higashiyama, Kota Kanazawa

Biaya: 4.320 yen/hari

Biaya: 4.860 yen/hari

Akses: Dari Taman Kenrokuen jalan kaki 2 menit

Akses: Dari pertokoan Higashi Chaya jalan kaki 3 menit

http://www.kokoyui.com/english/index.html

http://www.kimono-karen.jp/

http://kanazawa-kirara.com/

Kuliner
Parfait Kaga

Ayo rasakan cita rasa musim panas!
Tiram karang, kerang
sazae, awabi
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Bila meyebut kota Kaga, yang terkenal adalah pemandian air panasnya, tetapi “Parfait
Kaga”sejak debutnya pada tahun 2016, menjadi sangat populer. Parfait dengan 5 lapisan
yaitu taburan sayur kaga, telur onsen, krim segar madu dll, dan terlihat segar pula di mata.
Untuk tahun 2017 kreasi terbaru adalah menyajikan dengan menggunakan peralatan gelas
dan piring kerajinan tradisional seperti pernis Yamanaka dan Kutaniyaki. Silakan mencoba
cita rasa pembuat bahagia.

Makanan laut yang dapat dinikmati di musim panas, tidak bisa dilepaskan
dari yang disebutkan di atas. Dapat dinikmati tentu saja di Noto, dan juga di
restoran kuliner atau bar/pub makanan laut.

Situs perkenalan parfait Kaga http://www.kagaparfait.com/index.html
Ada 6 toko di kota Kaga tempat untuk menikmati parfait Kaga.
1. Pemandian air panas
3. Kafe Lunch Kasanomisaki
Katayamazu Onsen Machi
(23 Hashitatemachi Fu, kota
Kafe (65-2 Katayamazu onsen
Kaga)
otsu, kota Kaga)
4. Kuimon-ya Furusato (1-55
2. Kaga Fruits Land (59-1
Kosuganamimachi, kota Kaga)
Yutakamachi I, kota Kaga)

(Di seluruh tok
o
berharga 880
yen
termasuk pajak)

Kerang Sazae

5. Galeri dan Bistro Bengaray
(59 Yamashiro onsen onsen
doori, kota Kaga)
6. Kafe Hazuchi (18-59-1
Yamashiro onsen, kota Kaga)

（puncak musim pada bulan Juni- September）
Yang berukuran besar, lebih dari 10 cm. Dijadikan
sashimi, rebus dalam guci dll.

Tiram karang
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（puncak musim pada April - Agustus）
Awabi
Hasil daerah Noto, ukurannya besar
（puncak musim pada bulan Juli- September）
dan kaya rasanya. Dijadikan sashimi,
Makanan mewah dengan cita rasa kenyal.
rebusan hamayaki, sushi dll.
Dijadikan sashimi, kukus dengan sake, steak dll.

Kue khas Jepang
musim panas
1

Meskipun kue khas Jepang dapat dinikmati sepanjang tahun, pada musim panas banyak
muncul kue-kue yang menyegarkan. Di prefektur Ishikawa, sejak zaman samurai budaya minum
teh berkembang pesat, sehingga saat ini pun menjadikannya daerah teratas yang paling banyak
mengkonsumsi kue khas Jepang. Ayo rasakan musim panas dengan kue khas Jepang yang
juga enak dipandang mata.

Moroeya

Koide

Urata

Murakami

Morihachi

Kuzumochi (sampai September)
Lokasi: 2-20 Kenrokumachi, kota
Kanazawa (Gedung oleh-oleh
wisata prefektur Ishikawa)

Mizutemari (sampai akhir Agustus)
Lokasi: 1-13-13 Higashiyama, kota
Kanazawa (area pertokoan
Higashi Chaya)

Agar yokan bungkus bamboo
(sampai tengah Agustus)
Lokasi: Di dalam stasiun Kanazawa

Pecahan es (Sepanjang tahun)
Lokasi: 2-3-32 Nagamachi, kota
Kanazawa (Rumah samurai
Nagamachi)

Toki suzuyaka, kuzukiri (sampai
Agustus)
Lokasi: 1-24-6 Higashiyama, kota
Kanazawa (area pertokoan Higashi
Chaya)

Mencoba
Pengalaman

Festival
Kiriko Noto
3

Bila menyebut musim panas di prefektur
Ishikawa, pastilah festival Kiriko yang gagah
termasuk didalamnya. Dari bulan Juli sampai
September, di segala penjuru Noto, lentera
besar“Kiriko” bersama dengan suara
bersahut-sahutan yang bersemangat diarak
berkeliling kota, dan energinya itu mendominasi orang-orang sekelilingnya.
Mencoba pengalaman di festival tradisional
yang diwariskan dengan suasana kental ruh
permohonan yang murni serta kesadaran
yang indah yang ditumbuhkan di Jepang, ayo
kunjungi semenanjung Noto!

Perkenalan lengkap Festival Kiriko, jadwal festival dll, dapat lihat di sini:
http://www.hot-ishikawa.jp/kiriko/en/index.php

Pertunjukan gratis Gojinjodaiko
Sampai 5 Nvember 20:30-20:50
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Tempat
wisata

Tangga musim
panas pencahayaan
Kastil Kanazawa
dan Taman Kenrokuen
1
10 Agustus (Kamis) – 12 Agustus (Sabtu)

lapangan Motenashi gedung Wajima Kiriko
http://www.gojinjodaiko.jp/en_top.html

Informasi terbaru

Pembukaan situs WEB
Explore Japan
Telah dibuka situs WEB “Explore Japan –New
Golden Route via Hokuriku-“ yang mempromosikan Golden rute terbaru untuk kunjungan
ke Jepang dengan memanfaatkan Hokuriku
Shinkansen.
Di situs ini, memperkenalkan sumber daya
wisata yang menarik seperti pemandian air
panas yang terdapat di stasiun-stasiun utama,
tempat wisata barang-barang kerajinan dan
makanan yang ada di daerah sepanjang rel,
Selain itu memperkenalkan pula info tentang
tiket JR“Hokuriku Arch Pass”yang menargetkan
orang asing yang dapat digunakan melalui
Hokuriku shinkansen

http://hokuriku-arch-pass.com/Explore_Japan/

Dibuka gedung tempat istirahat,
Tsuru no maru 1
Di taman kastil Kanazawa, pada
bulan April dibuka gedung tempat
istirahat, dengan konsep“ruang
santai yang diselimuti sejarah”,
bangunan yang seluruh sisinya
dilapisi kaca, yang dapat melihat
panorama besar Hishi yagura, Go
jukken Nagaya, Hashizuke mon dll.
Selain itu, di dalam tempat
beristirahat,, ditayangkan video
tentang empat musim di kastil
Kanazawa dan taman Kenrokuen,
sejarah berdirinya kastil Kanazawa
hingga kini, dan terdapat ruang
pameran dan petunjuk yang
memperkenalkan dengan“gulungan
gambar visual”

Fitur
khusus

Prefektur Ishikawa yang belum Anda ketahui

1. Rute sepeda

Jalan bersepeda yang merupakan jalan menurun yang
landai. Di dalam udara yang segar, menikmati alam dan
pemandangan unik, berkeliling bersepeda.
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Kira-kira waktu
yang diperlukan

Rental sepeda
Waktu peminjaman

9：00～17：00

Jalan stasiun Shirayama san

(Pendaftaran sampai jam 16:00)

Biaya

日本海

◆ Sepeda biasa
200 yen/hari
◆ Sepeda listrik
500 yen/hari

Dataran tinggi Shisiku

Hakusanmachi
10-20menit 4,5km

Tempat istirahat Segino
Jalan stasiun Shirayama san

Komatsu
Bandara
Komatsu

10-15menit 3,9km

Jalan hutan pelosok gunung

Bird humming torigoe

Hakusanmachi

Dapat bertemu dengan hewan liar!
10-20menit 4,5km
Tempat istirahat Segino
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Mencoba pengalaman
membuat soba

Kuil shirayama hime

Bird humming torigoe

10-20menit 3,9km

Watagataki Ikoi no Mori

Tempat istirahat Segino

Stasiun sepeda
Stasiun Hakusanshita

Fitur khusus

Watagataki Ikoi no Mori

Stasiun sepeda
Stasiun Hakusanshita
10-15menit 2,8km

Michinoeki sena

Ngarai Tedori

2. Rumah penginapan
petani 5
Di bagian utara prefektur Ishikawa, dan di antara gunung-gunung di
semenanjung Noto terbentang desa-desa, tempat orang-orang tinggal di
dalam karunia alam yang kaya sampai dengan saat ini. Menjauhkan diri dari
kebisingan kota, di rumah tradisional khas Jepang, menerima kehangatan
penyambutan dari penduduk setempat. Selain itu, tersedia banyak kegiatan
pengalaman seperti mencoba pengalaman bertani, bersentuhan dengan alam
desa dll. Ayo coba pengalaman berwisata Pendidikan dari luar negeri, dan
suasana homestay menikmati pemandangan asli Jepang.

Michinoeki sena

3. 1300 tahun Pembukaan
Gunung Hakusan 4
Hakusan adalah pegunungan yang membentang sepanjang 2702 m di antara
3 prefektur yaitu Ishikawa, Fukui dan Gifu, disebut sebagai 3 gunung terbesar di
Jepang bersama dengan Fujisan dan Tateyama. Di puncaknya berselimut salju
yang menarik perhatian orang sejak zaman dahulu, dan menjadi objek
kepercayaan “tempat bersemayam dewa-dewa Hakusan”.
Tahun 717, pendeta budha yang bernama Taicho membuat kuil dalam di puncak
gunung Hakusan, setelah itu agama kepercayaan Hakusan meluas dengan
cepat, di seluruh pelosok Jepang dibangun kuil-kuil Hakusan.
Saat ini Hakusan terus menarik perhatian orang-orang dengan keindahannya
penampilannya, Taman nasional Hakusan yang luasnya 47700 ha dikenal luas
oleh para pendaki gunung, dan lingkungan alamnya mendapatkan penghargaan
tinggi dari dunia internasional dengan ditunjuknya sebagai kawasan perlindungan alam oleh UNESCO dan
Tahun ini yaitu 1300 tahun setelah pembukaan gunung, dari musim semi hingga
pertengahan Agustus, akan diadakan berbagai acara peringatan di Hakusan dan
wilayah sekitarnya. Pada kesempatan ini, ayo bersinggungan dengan alam yang
menakjubkan dari Hakusan dan sejarah daerah yang menjadikan Hakusan
sebagai agama kepercayaan.

Lebih jelas tentang 1300 tahun peringatan
pembukaan gunung Hakusan, lihat di sini:
http://www.shirayama.or.jp/news/year1300.html

Shunran no Sato
Terdapat 50 lebih guest house, masing-masing
guest house dibatasi 1 hari 1 pasang tamu
Bayaran 1 hari 2 kali makan 11.880 yen atau
lebih (untuk 2 orang tamu)
Lokasi Hosugun Notocho Miyachi 16-9
Akses Dari bandara Notosatoyama dengan
mobil 15 menit (bisa antar jemput)

白山開山1300年記念行事の詳細はこちら
http://www.shirayama.or.jp/news/year1300.html

