
Penerbit: Kantor Bagian Pariwisata Kota Taito 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku, Tokyo 110-8615
Disusun/Dikreasi: oleh Regional Branding Institute Co.,Ltd. 
※ Pilihan toko berdasarkan hasil kuesioner dari warga negara asing yang tinggal di Jepang dan wisatawan yang berkunjung ke Jepang.

Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa

Ueno, Yanaka, Asakusa adalah tempat wisata yang mewakil Tokyo dan memiliki pelayanan dan fasilitas bantuan bagi 
wisatawan. Kalau anda merasa kebingungan sedikit saja pun silakan segera tanya di setiap fasilitas.

2-18-9 Kaminarimon, 
Taito-ku
03-3842-5566
9:00-20:00（Teras 
panorama di 8F/ 
sampai 22:00）
Tidak ada
Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina, 
Bahasa Korea

Facilitas panduan wisata ini berada 
depan Kaminarimon. Kaunter panduannya 
di lantai 1 melayani panduan wisatawan 
dalam 4 bahasa. Ada fasilitas yang mudah 
digunakan seperti Wifi gratis, penukaran 
mata uang asing, informasi pariwisata, 
ruang penyusuan dll. Dari kafe dan teras 
panorama di lantai 8 bisa memandangan 
kota Asakusa dan Skytree.

Taito-ku menunggu anda semua untuk berkunjung dengan toko makanan dan minuman yang ramah untuk wisatawan 
Muslim, tur wisata gratis, website informasi wisata dengan berbagai bahasa dll.

Selain pelayanan wisata daerah Ueno dengan 
berbagai bahasa, juga dijual cinderamata yang 
merasakan aspek tradisional dan baru dari 
Ueno, seperti barang dari musium, kerajian 
tradisional dan barang-barang dari seni baru dll. 
Disini Anda akan di sambut oleh staf dengan 
memakai kimono.
3-29-5 Ueno, Taito-ku dalam 2F 
Matsuzakaya Ueno Department Store
(sebelah Parcoya）dalam "Uenoga suki 
Station".     03-3832-1111　 10:00-19:00    
Sama seperti Matsuzakaya Ueno Department Store
Bahasa Inggris, China, dan Taiwan (bahasa 
China dan Taiwan tersedia ketika terdapat 
staff yang dapat berbicara bahasa tersebut)

Pusat Informasi Wisata Ueno

YANESEN Tourist Info. 
& Culture Centre
Selain menyediakan informasi wisata, 
penginapan, fasilitas pengalaman budaya 
dan penyewaan sepeda, staf penerjemah 
membantu anda merasakan berbagai 
budaya Jepang seperti Sado (upacara 
minum teh), Suibokuga (lukisan tinta), 
dan Kabuki. Juga mengenalkan relawan 
wisata di seluruh Jepang dan informasi 
wisata sekitar Yanaka.

3-13-7 Yanaka, Taito-ku　　
03-5834-7025    11:00-18:00　 Tidak ada  
Bahasa Inggris

・Tur panduan gratis untuk 
wisatawan dari luar negeri
（Bahasa Inggris）

Anda bisa ikut dalam tur jalan kaki 
dengan geratis  yang memandu  Taman 
Ueno, Kuil Senso-ji dan sekitar Yanaka 
bersama pemandu berbahasa Inggris. 
Berwisata sambil mempelajari sejarah 
daerah setempat dan toko-toko yang 
direkomendasikan oleh pemandunya.

・Taito-ku ramah untuk Muslim

Taito-ku mendorong toko makanan dan 
minuman dapat sertifikasi halal untuk  
menjaga kenyamanan wisatawan Muslim. 
Dan, juga memberi "Muslim Friendly Map 
TAITO CITY" yang rekomendasikan spot 
wisata bagi wisatawan Muslim. (Lokasi 
distribusi: Pusat Informasi Turis dan 
Budaya Asakusa dll)

　Kuil Senso-ji dan sekitarnya
Hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu
10:30-（sekitar 90 menit）/13:15-（sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Denpan Kaunter 1F Pusat 
In formas i  Tur i s  dan  Budaya  Asakusa
（2-18-9 Kaminarimon, Taito-ku）

　Taman Ueno dan sekitarnya
Hari Rabu, Jumat dan Minggu 
10:30- (sekitar 90 menit）/13:30- (sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Ueno Green salon SGG 
club desk（7-47 Ueno Koen, Taito-ku）

　Sekitar Yanaka
Hari Sabtu dan Minggu
10:30-（sekitar 90 menit）/13:30-（sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Pintu keluar barat pada 
gardu tiket utara di stasiun JR Nippori
＊Harus  berkumpu l  10 men i t  sebe lum 
dimulai dan bagi maximal 10 orang
pendatang pertama.

【TOKYO SGG CLUB】

・Situs Resmi Kota Taito dan Akun
Media Sosial

【Situs】
Taito Odekake Navi

【Twitter】
@taito_kun

【Instagram】
@lovetaito_official
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蔵前駅

"Taito-ku" memiliki "Ueno" dan "Asakusa" yaitu tempat wisata yang mewakili Jepang dan juga 
"Yanaka" yang menarik perhatian terkini. Daerah ini penuh dengan kenikmatan pariwisata Tokyo 
dari aspek tradisional sampai terbaru, seperti belanja dan gastronomi serta alam dan seni. Daerah 
ini mudah akses tempat jauh sehingga disebut sebagai basis pariwisata seluruh Jepang.

Berkeliling daerah Ueno, 
Asakusa dan Yanaka untuk merasakan Jepang, 
dan pergi ke seluruh Jepang.

Tempa t  w i s a t a  t e r b a i k  d i  J epang  y ang  
memiliki rasa Tokyo yang tinggal dari 400 
tahun silam.
Selain Kuil Senso-ji, tersebar warisan sejarahnya dan 
toko-toko yang menjual aksesoris dan makanan khas Jepang.

浅草

Lokasi yang penuh dengan gastronomi, 
belanja dan kesenian
Anda bisa bermain dengan berbagai cara, mulai dari beragam 
gurmet Jepang yang mudah disantap, beragam belanjaan dengan 
gembira, kebun binatang dan musium seni dan pengetahuan.

上野

Kota dengan peninggalan kehidpan kuno.
Kota dengan momen nostalgia yang rasakan kesehariannya. Tempat 
pariwisata baru Tokyo yang tetap dikunjung dengan nikmati jalan-jalan 
sambil menemukan rumah rakyat tua dan kerajinan tradisional.

谷中

Dari Bandara Narita dan Haneda, anda bisa langsung 
akses ke Ueno dan Asakusa dengan naik kereta api.

Stasiun Ueno adalah stasiun hub sebesar Stasiun Tokyo dan mudah 
akses ke tempat wisata utama lainnya dengan kereta api dan metro. 
Sekitar 5 menit saja dari Stasiun Ueno ke Stasiun Asakusa dan 
Stasiun Nippori yang terdekat Yanaka dengan dengan kereta api dan 
metro.

京成本線
Keisei Main Line

Di Stasiun Ueno, ada Shinkansen dari/ke daerah Utara yang menuju Tohoku,  Hokkaido, 
Niigata dan Hokuriku termasuk Kanazawa. Dari Ueno, sekitar 5 menit saja sampai Stasiun 
Tokyo, dimana bisa akses Shinkansen ke daerah Barat seperti Osaka, Kyoto dan Hiroshima.

成 田 空 港 駅
Narita Sky Access Line 44 menit～

羽田空港国際線ターミナル駅
Keikyu Airport Line  Toei Asakusa Line

京成上野駅
Stasiun Narita Airport Terminal 1 Stasiun Keisei Ueno

浅草駅
Stasiun Asakusa Stasiun Haneda Airport International Terminal

5 0m e n i t ～
※ Ini adalah estimasi saja.

新函館北斗駅（北海道）

仙台駅（東北）

金沢駅（金沢）

横浜駅

日光駅

越後湯沢駅

Hokkaido-Shinkansen "Hayabusa" 250 menit ～

Tohoku-Shinkansen "Hayabusa" 90 menit ～／Tohoku Shinkansen "Yamabiko"115 menit ～

Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" 144 menit～／Hokuriku Shinkansen "Hakutaka" 170 menit～

JR Ueno-Tokyo Line 32 menit ～／ JR Keihin-Tohoku Line 45 menit ～

Tohoku-Shinkansen ー JR Nikko Line 92 menit ～

Joetsu-Shinkansen"Toki" 81 menit ～

宇都宮駅

草津温泉(長野原草津口駅)

長野駅

新大阪駅（大阪）

京都駅（京都）

広島駅（広島）

博多駅（福岡）

Hokuriku-Shinkansen"Hakutaka" JR Joetsu-Line JR Azuma-Line 

Hokuriku-Shinkansen"Kagayaki" 76 menit ～

Tokaido-Shinkansen "Nozomi" 160 menit ～

Tokaido-Shinkansen"Nozomi" 146 menit ～

Tokaido-Shinkansen"Nozomi" 240 menit ～

Tokaido-Shinkansen"Nozomi" 300 menit ～

東京駅

上野駅
Stasiun Ueno 

Stasiun Tokyo  

Stasiun Sendai

Stasiun Kanazawa

Stasiun Yokohama

Stasiun Nikko

Stasiun Nagano

Stasiun Shin-Osaka

Stasiun Kyoto

Stasiun Hiroshima

Stasiun Hakata

Stasiun Utsunomiya

高崎駅
Stasiun Takasaki

※ Ini adalah estimasi saja.

195menit ～
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JR Yamanote Line

Stasiun Shin-Hakodate-Hokuto
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羽田空港ターミナル１
Haneda Airport Terminal 1

羽田空港ターミナル2
Haneda  Airport Terminal 2

羽田空港国際線ターミナル
Haneda Airport International Terminal
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Ueno, Asakusa, Yanaka 
dan tempat wisata utama di Tokyo

Dari sini ke seluruh Jepang

Akses dari  bandara
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"Taito-ku" memiliki "Ueno" dan "Asakusa" yaitu tempat wisata yang mewakili Jepang dan juga 
"Yanaka" yang menarik perhatian terkini. Daerah ini penuh dengan kenikmatan pariwisata Tokyo 
dari aspek tradisional sampai terbaru, seperti belanja dan gastronomi serta alam dan seni. Daerah 
ini mudah akses tempat jauh sehingga disebut sebagai basis pariwisata seluruh Jepang.

Berkeliling daerah Ueno, 
Asakusa dan Yanaka untuk merasakan Jepang, 
dan pergi ke seluruh Jepang.

Tempa t  w i s a t a  t e r b a i k  d i  J epang  y ang  
memiliki rasa Tokyo yang tinggal dari 400 
tahun silam.
Selain Kuil Senso-ji, tersebar warisan sejarahnya dan 
toko-toko yang menjual aksesoris dan makanan khas Jepang.

浅草

Lokasi yang penuh dengan gastronomi, 
belanja dan kesenian
Anda bisa bermain dengan berbagai cara, mulai dari beragam 
gurmet Jepang yang mudah disantap, beragam belanjaan dengan 
gembira, kebun binatang dan musium seni dan pengetahuan.

上野

Kota dengan peninggalan kehidpan kuno.
Kota dengan momen nostalgia yang rasakan kesehariannya. Tempat 
pariwisata baru Tokyo yang tetap dikunjung dengan nikmati jalan-jalan 
sambil menemukan rumah rakyat tua dan kerajinan tradisional.

谷中

Dari Bandara Narita dan Haneda, anda bisa langsung 
akses ke Ueno dan Asakusa dengan naik kereta api.

Stasiun Ueno adalah stasiun hub sebesar Stasiun Tokyo dan mudah 
akses ke tempat wisata utama lainnya dengan kereta api dan metro. 
Sekitar 5 menit saja dari Stasiun Ueno ke Stasiun Asakusa dan 
Stasiun Nippori yang terdekat Yanaka dengan dengan kereta api dan 
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浅草神社

常香炉

宝蔵門

お水舎

五重塔

仲見世商店街

雷門

伝宝院通り

影向堂

1

2

4

3

5

Kaminarimon

Omizuya

Aula UtamaAula Yogodo Kuil Asakusa

Gerbang Hozomon

Jokoro
(pembakar dupa)

Pagoda lima bertingkat

Pesat pertokoan Nakamise

Jalan Denboin

本堂

Bukan hanya Pesat pertokoan Nakamise saja, adanya beragam toko dengan ciri khas masing-masing merupakan 
daya tarik dari Asakusa. Kalau anda kelilingi seluruh disitu, anda sudah ahli Asakusa !

Ini adalah kuil Budha tertua di Tokyo, yang didirikan pada tahun 628. Banyak 
turis berkunjung premis ini karena ada Kaminarimon yang terkenal dengan 
lampion besar dan menara bertingkat lima yang menjulang tinggi. Kuil ini juga 
merupakan pusat budaya tradisional Edo(Tokyo)dan ada banyak acara 
tradisional yang digelar setiap musim seperti Sanja matsuri, pasar Hagoita.

浅草寺

Di jalan ini, toko-toko yang menampilkan kembali kota Tokyo 400 
tahun silam dijajalkan dengan "Taman Hiburan Hanayashiki" yang 
dibangun pada tahun 1853. Jalan ini ramai dengan toko yang menjual 
perlengkapan ninja dan studio yang bisa ambil foto dengan kimono.

Pusat Pertokoan Nakamise hanya beberapa menit dari Kuil Sensoji yang
menjadi pusat Asakusa. Jalanan ini popular dengan pemandangan yang
menciptakan kembali masa Edo (1600-1868). Anda dapat menemukan 
beberapa cinderamata budaya Jepang seperti Sake dan pedang. Pastikan 
Anda berjalanjalan di sepanjang jalan perbelanjaan di Nishisando ketike 
bertamasya di Asakusa!

Ikan yang memiliki cita rasa yang ringan dan bergizi dengan 
protein yang tinggi. Di Jepang, terkenalnya "Kabayaki" yaitu 
ikan ini dibuka dan disate kemudian dibakar sama saus 
atau "Unaju" yang dimakannya sama nasi" Unaju". Orang 
Jepang ada kebiasaan yang makan unagi pada hari "Doyo 
no Ushino hi". Harinya ada 1~2kali setahun. 

Me rupakan  sa l ah  s a tu  masakan  panc i  panas .  
Didalamnya ada daging sapi, sayuran seperti bawang, 
sayur kubis, tahu dimasuk dengan "Warishita", yaitu sop 
kental yang dibuat dari kecap, gula dan sake. Kemudian 
dimakan bersama telor mentah yang meleleh.

Disini terkumpul toko alat-alat yang berhubungan dengan makanan, seperti 
alat makan dan alat masak elaboratif yang dibuat oleh pengrajinnya. 
Menariknya ada banyak toko yang menjual barang berkualitas bagus dengan 
harga yang terjangkau. Ada juga beberapa toko yang produksi makanan 
contoh, Anda bisa memcoba buat makanan contohnya disitu.

Pesat pertokoan ini dipajang foto-foto selebriti yang mempunyai ikatan 
dengan Asakusa di sana sini, karena ramahi dengan teater yang berkumpul 
dari pertengahan abad ke-19.  Ada toko tua yang yang terkenal untuk 
pancakes, toko komersil besar "ROX"  dan "Don Quixote" di pinggir jalan.

花やしき通り 浅草六区通り

浅草西参道商店街 かっぱ橋道具街 ®

鰻 駒形 前川 本店

UNAGI

2-1-29 Komagata, Taitoku

すき焼き 今半本店

SUKIYAKI

1-19-7 Asakusa Taitoku

2-3-1 Asakusa Taito-ku

Ada beberapa cara untuk mendoakan keberuntungan. 
Kekayaan acak adalah doa kepada Tuhan Budha dengan 
meramal keberuntungan diri  sendiri  yang bisa dicoba 
dengan biaya 100 yen.  Terdapat berbagai  jenis j imat 
untuk bermacam tujuan, seperti kesehatan, belajar, nasib, 
dll. Ini bisa dibawa-bawa atau di jadikan hiasan di kamar.

COLUMN　
Koloma  Jimat dan 
Kekayaan acak

Cara berziarah di kuilManner

1 Memberikan membungkuk 
dengan tempukkan tangan di 
Sanmon 
(gerbang kuil [Kaminarimon]) 
dan memaju pada approach 
[Jalan Nakamise] .*１

Berdoa di aula utama. 
(masukkan uang koin anda, 
membungkuk dengan tepukkan 
tangan, lalu membungkuk lagi ＊2).

Masukkan kemenyan ke 
dalam Jokoro (pembakar 
dupa), lalu mandi dengan 
asapnya..

Saat keluar dari gerbang, 
menghadap kembali ke kuil 
lalu tepukkan tangan dan 
membungkuk.

Mencuci tangan dengan 
Omizuya (tempat cuci tangan 
dengan air)
(Ambil air dengan senduk, lalu 
cuci tangan secara berurut dari 
tangan kiri dan kanan, lalu cuci 
mulut dengan terima air pada 
tangan kaki, dan terakhil 
kembalikan senduk ke tempat 
semula setelah cucur air pada 
tangkai).

3

4

2

5

Ini adalah pesat pertokoan mulai dari Kami-
naramon terus ke Kuil Asakusa, yang juga 
merupakan salah satu kawasan perbelanjaan 
tertua di Jepang, Dengan panjang jalan seki-
tar 250 meter, lebih kurang 100 toko yang 
menjual barang-barang untuk oleh-oleh 
seperti kue khasus Jepang, Yukata dan 
barang-barang kecil, termasuk sumpit.

＊1 Kata khusus Kuil Senso-ji dalam [].

Ada banyak kawasan perbelanjaan dengan sejarah dan berbagai 
kepribadian sekitar Kuil Senso-ji. Bisa anda 
temukan hal-hal baru di kota ini setiap anda 
kunjung dalam berbagai waktu dan tempat.

Tempat wisata terbaik di Jepang yang memiliki 
rasa Tokyo yang tinggal dari 400 tahun silam.

＊２ D i  k u i l  S h i n t o  
berbeda seperti  "Dua 
bungkuk, dua tepuk dan 
satu bungkuk".

仲見世商店街

Jl. Taman Hiburan Hanayashiki Jl. Asakusa Rokku

Kota Peralatan Dapur Kappabashi

Sukiyaki Imahan Honten

Unagi  Komagata
Maekawa Honten

Kuil Senso-ji

Pusat Pertokoan Asakusa Nishisando

Pesat pertokoan Nakamise
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Gerbang Hozomon

Jokoro
(pembakar dupa)

Pagoda lima bertingkat

Pesat pertokoan Nakamise

Jalan Denboin

本堂

Bukan hanya Pesat pertokoan Nakamise saja, adanya beragam toko dengan ciri khas masing-masing merupakan 
daya tarik dari Asakusa. Kalau anda kelilingi seluruh disitu, anda sudah ahli Asakusa !
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turis berkunjung premis ini karena ada Kaminarimon yang terkenal dengan 
lampion besar dan menara bertingkat lima yang menjulang tinggi. Kuil ini juga 
merupakan pusat budaya tradisional Edo(Tokyo)dan ada banyak acara 
tradisional yang digelar setiap musim seperti Sanja matsuri, pasar Hagoita.

浅草寺

Di jalan ini, toko-toko yang menampilkan kembali kota Tokyo 400 
tahun silam dijajalkan dengan "Taman Hiburan Hanayashiki" yang 
dibangun pada tahun 1853. Jalan ini ramai dengan toko yang menjual 
perlengkapan ninja dan studio yang bisa ambil foto dengan kimono.

Pusat Pertokoan Nakamise hanya beberapa menit dari Kuil Sensoji yang
menjadi pusat Asakusa. Jalanan ini popular dengan pemandangan yang
menciptakan kembali masa Edo (1600-1868). Anda dapat menemukan 
beberapa cinderamata budaya Jepang seperti Sake dan pedang. Pastikan 
Anda berjalanjalan di sepanjang jalan perbelanjaan di Nishisando ketike 
bertamasya di Asakusa!

Ikan yang memiliki cita rasa yang ringan dan bergizi dengan 
protein yang tinggi. Di Jepang, terkenalnya "Kabayaki" yaitu 
ikan ini dibuka dan disate kemudian dibakar sama saus 
atau "Unaju" yang dimakannya sama nasi" Unaju". Orang 
Jepang ada kebiasaan yang makan unagi pada hari "Doyo 
no Ushino hi". Harinya ada 1~2kali setahun. 

Me rupakan  sa l ah  s a tu  masakan  panc i  panas .  
Didalamnya ada daging sapi, sayuran seperti bawang, 
sayur kubis, tahu dimasuk dengan "Warishita", yaitu sop 
kental yang dibuat dari kecap, gula dan sake. Kemudian 
dimakan bersama telor mentah yang meleleh.

Disini terkumpul toko alat-alat yang berhubungan dengan makanan, seperti 
alat makan dan alat masak elaboratif yang dibuat oleh pengrajinnya. 
Menariknya ada banyak toko yang menjual barang berkualitas bagus dengan 
harga yang terjangkau. Ada juga beberapa toko yang produksi makanan 
contoh, Anda bisa memcoba buat makanan contohnya disitu.

Pesat pertokoan ini dipajang foto-foto selebriti yang mempunyai ikatan 
dengan Asakusa di sana sini, karena ramahi dengan teater yang berkumpul 
dari pertengahan abad ke-19.  Ada toko tua yang yang terkenal untuk 
pancakes, toko komersil besar "ROX"  dan "Don Quixote" di pinggir jalan.

花やしき通り 浅草六区通り

浅草西参道商店街 かっぱ橋道具街 ®

鰻 駒形 前川 本店

UNAGI

2-1-29 Komagata, Taitoku

すき焼き 今半本店

SUKIYAKI

1-19-7 Asakusa Taitoku

2-3-1 Asakusa Taito-ku

Ada beberapa cara untuk mendoakan keberuntungan. 
Kekayaan acak adalah doa kepada Tuhan Budha dengan 
meramal keberuntungan diri  sendiri  yang bisa dicoba 
dengan biaya 100 yen.  Terdapat berbagai  jenis j imat 
untuk bermacam tujuan, seperti kesehatan, belajar, nasib, 
dll. Ini bisa dibawa-bawa atau di jadikan hiasan di kamar.

COLUMN　
Koloma  Jimat dan 
Kekayaan acak

Cara berziarah di kuilManner

1 Memberikan membungkuk 
dengan tempukkan tangan di 
Sanmon 
(gerbang kuil [Kaminarimon]) 
dan memaju pada approach 
[Jalan Nakamise] .*１

Berdoa di aula utama. 
(masukkan uang koin anda, 
membungkuk dengan tepukkan 
tangan, lalu membungkuk lagi ＊2).

Masukkan kemenyan ke 
dalam Jokoro (pembakar 
dupa), lalu mandi dengan 
asapnya..

Saat keluar dari gerbang, 
menghadap kembali ke kuil 
lalu tepukkan tangan dan 
membungkuk.

Mencuci tangan dengan 
Omizuya (tempat cuci tangan 
dengan air)
(Ambil air dengan senduk, lalu 
cuci tangan secara berurut dari 
tangan kiri dan kanan, lalu cuci 
mulut dengan terima air pada 
tangan kaki, dan terakhil 
kembalikan senduk ke tempat 
semula setelah cucur air pada 
tangkai).

3
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Ini adalah pesat pertokoan mulai dari Kami-
naramon terus ke Kuil Asakusa, yang juga 
merupakan salah satu kawasan perbelanjaan 
tertua di Jepang, Dengan panjang jalan seki-
tar 250 meter, lebih kurang 100 toko yang 
menjual barang-barang untuk oleh-oleh 
seperti kue khasus Jepang, Yukata dan 
barang-barang kecil, termasuk sumpit.

＊1 Kata khusus Kuil Senso-ji dalam [].

Ada banyak kawasan perbelanjaan dengan sejarah dan berbagai 
kepribadian sekitar Kuil Senso-ji. Bisa anda 
temukan hal-hal baru di kota ini setiap anda 
kunjung dalam berbagai waktu dan tempat.

Tempat wisata terbaik di Jepang yang memiliki 
rasa Tokyo yang tinggal dari 400 tahun silam.

＊２ D i  k u i l  S h i n t o  
berbeda seperti  "Dua 
bungkuk, dua tepuk dan 
satu bungkuk".

仲見世商店街

Jl. Taman Hiburan Hanayashiki Jl. Asakusa Rokku

Kota Peralatan Dapur Kappabashi

Sukiyaki Imahan Honten

Unagi  Komagata
Maekawa Honten

Kuil Senso-ji

Pusat Pertokoan Asakusa Nishisando

Pesat pertokoan Nakamise
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Pesat pertokoan Nakamise
仲見世商店街　

Suzukien Asakusa Honten
壽々喜園 浅草本店

Kuil Senso-ji
浅草寺

Taman Hiburan Hanayashiki
浅草花やしき

Pagoda lima bertingkat
五重塔

Asakusa Engei Hall
浅草演芸ホール Bunkoya Ozeki

文庫屋大関

Nezumi kozo di Kuil Denboin
伝法院のねずみ小僧

Gambar pada daun jendela
シャッター壁画

Sukiyaki Imahan Honten
すき焼き 今半本店

Lampion di
Kaminarimon
雷門の大提灯

Tokiwado Kaminariokoshi Hompo
常磐堂雷おこし本舗

Niimi di Kappabashi
かっぱ橋のニイミ

Unagi Komagata 
Maekawa Honten
鰻 駒形 前川 本店

Jl. Kototoi言問通り

馬
道
通
り

Kappabashi Tool Street
かっぱ橋道具街 ®

Jl. Kokusai
国際通り

Jl. Asakusa Rokku
浅草六区通り

Jl. Shin-Nakamise
新仲見世通り
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Totyo Metro Ginza Line 
Stasiun Asakusa

浅草駅

Toei Asakusa Line
Stasiun Asakusa

浅草駅

Pusat Informasi Turis
dan Budaya Asakusa
浅草文化観光センター

Jl. Kaminarimon
雷門通り
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Pusat Pertokoan Asakusa Nishisando
浅草西参道商店街

A.【壽々喜園 浅草本店】　　3-4-3 Asakusa, Taito-ku　　　B.【常盤堂雷おこし本舗】　　1-3-2 Asakusa, Taito-ku

C.【今戸神社】　　1-5-22 Imado, Taito-ku　     D.【文扇堂】　　1-30-1 Asakusa, Taito-ku

E.【浅草寺五重塔】　　Pengoboran dari benam matahari sampai 23:00　

F.【文庫屋大関】　　2-2-6 Asakusa, Taito-ku　     G .【仲見世商店街】　　1-36-3 Asakusa, Taito-ku

Suzukien Asakusa Honten 

Imado Kuil  Bunsendo

Pagoda lima bertingkat di Kuil Senso-ji

Bunkoya Ozeki Pusat Pertokoan Nakamise

Tokiwado Kaminariokoshi Honpo

Ada patung karakter dari kesenian 
tradisional Jepang "Kabuki", 
semuanya ada 6 buah di Jalan 
Denboin! Silakan anda temukan!

Sebuah kui l  yang terkenal  
dengan perjodohan.Ada banyak 
kucing pembawa keberuntun-
gan  d i  l apangan . In i  t e l ah  
menjadi tempat foto.

Sebuah Pagoda yang berting-
kat lima muncul dengan megah 
dalam kegelapan.

Patung seorang koki besar 
yang ada di  atas atap toko 
peralatan masak melambang-
kan Kappabashi.

Melihat lampion besar dari 
bawah, anda akan menemukan 
ukiran kayu naga yang cantik.

Ada banyak kipas yang lengkap 
dengan ornamen Jepang yang 
cantik pada kertas khasus Jepan, 
termasuk jenis yang digunakan 
dalam Kabuki, kesenian tradisional.

"Kaminar i  Okoshi"  ada lah 
makanan ringan yang berbahan 
dasar beras dengan berbagai rasa 
dari klasik sampai rasa ala Barat.

Produk kulit tradisional yang 
berwarna dengan diwarnai dan 
diformat pada kulit putih.

Ini adalah lukisan jarang yang 
gambar sejarah dan kegiatan setiap 
musim di Asakusa dan hanya bisa 
dilihat setelah toko tutup.

Teras panorama di lantai 8 
adalah spot mengambil foto yang 
bisa lihat perbelanjaan Nakamise 
dan Taman Hiburan Hanayashiki.

Nezumi kozo di Kuil Denboin
In i  adalah gelato daun teh 
terkental  d i  dunia,  sepert i  
makan daun teh mentah, 

Kombinasi dari perahu 
bandung dan Sky tree yang 
cahaya di malam menjadi 
pemandangan yang indah.

Maccha es krim Tokiwado
Kaminariokoshi Hompo

Pengukiran lampion di 
Kaminarimon

Pandangan dari Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa

KipasManeki-Neko Niimi di Jambatan Kappabashi

Pengoboran

Yakata-bune(perahu 
bandung) dan Tokyo Skytree

Produk kulit Gambar pada daun jendel

Memperkenalkan sekian banyak toko 
yang menyenangkan dan spot wisata 
yang berguna dan mudah! 

Bendera yang berwarna-warni 
adalah landmarknya! Disini
ada pertunjukan " Rakugo", 
yaitu komedi tradisional yang
berbagai pewatakan dimainkan 
oleh satu orang.

浅草演芸ホール
Spot As

akusa❶

浅草花やしき

Spot As
akusa❷

10 : 00 -18 : 00（d i ubah  
tergantung musim atau 
cuaca）      Tidak ada

I n i  ada l ah  t aman  h i bu ran  
tertua di Jepang yang dibuka 
t a h un  1 8 5 3  d a n  d i k emas  
d e n g a n  a t r a k s i  y a n g  
menyenangkan.

Asakusa Engei Hall

Taman Hiburan Hanayashiki
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Spot wisata yang tidak terkenal sehingga tidak bisa tahu dalam tur biasa dan
wajah malam wilayah pariwisata. Ayo cari dan ambil foto yang anda sukai di

Asakusa. Upload dan bagikan foto di "#ASAKUSA".
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Pesat pertokoan Nakamise
仲見世商店街　

Suzukien Asakusa Honten
壽々喜園 浅草本店

Kuil Senso-ji
浅草寺

Taman Hiburan Hanayashiki
浅草花やしき

Pagoda lima bertingkat
五重塔

Asakusa Engei Hall
浅草演芸ホール Bunkoya Ozeki

文庫屋大関

Nezumi kozo di Kuil Denboin
伝法院のねずみ小僧

Gambar pada daun jendela
シャッター壁画

Sukiyaki Imahan Honten
すき焼き 今半本店

Lampion di
Kaminarimon
雷門の大提灯

Tokiwado Kaminariokoshi Hompo
常磐堂雷おこし本舗
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Pusat Pertokoan Asakusa Nishisando
浅草西参道商店街

A.【壽々喜園 浅草本店】　　3-4-3 Asakusa, Taito-ku　　　B.【常盤堂雷おこし本舗】　　1-3-2 Asakusa, Taito-ku

C.【今戸神社】　　1-5-22 Imado, Taito-ku　     D.【文扇堂】　　1-30-1 Asakusa, Taito-ku

E.【浅草寺五重塔】　　Pengoboran dari benam matahari sampai 23:00　

F.【文庫屋大関】　　2-2-6 Asakusa, Taito-ku　     G .【仲見世商店街】　　1-36-3 Asakusa, Taito-ku

Suzukien Asakusa Honten 

Imado Kuil  Bunsendo

Pagoda lima bertingkat di Kuil Senso-ji

Bunkoya Ozeki Pusat Pertokoan Nakamise

Tokiwado Kaminariokoshi Honpo

Ada patung karakter dari kesenian 
tradisional Jepang "Kabuki", 
semuanya ada 6 buah di Jalan 
Denboin! Silakan anda temukan!

Sebuah kui l  yang terkenal  
dengan perjodohan.Ada banyak 
kucing pembawa keberuntun-
gan  d i  l apangan . In i  t e l ah  
menjadi tempat foto.

Sebuah Pagoda yang berting-
kat lima muncul dengan megah 
dalam kegelapan.

Patung seorang koki besar 
yang ada di  atas atap toko 
peralatan masak melambang-
kan Kappabashi.

Melihat lampion besar dari 
bawah, anda akan menemukan 
ukiran kayu naga yang cantik.

Ada banyak kipas yang lengkap 
dengan ornamen Jepang yang 
cantik pada kertas khasus Jepan, 
termasuk jenis yang digunakan 
dalam Kabuki, kesenian tradisional.

"Kaminar i  Okoshi"  ada lah 
makanan ringan yang berbahan 
dasar beras dengan berbagai rasa 
dari klasik sampai rasa ala Barat.

Produk kulit tradisional yang 
berwarna dengan diwarnai dan 
diformat pada kulit putih.

Ini adalah lukisan jarang yang 
gambar sejarah dan kegiatan setiap 
musim di Asakusa dan hanya bisa 
dilihat setelah toko tutup.

Teras panorama di lantai 8 
adalah spot mengambil foto yang 
bisa lihat perbelanjaan Nakamise 
dan Taman Hiburan Hanayashiki.

Nezumi kozo di Kuil Denboin
In i  adalah gelato daun teh 
terkental  d i  dunia,  sepert i  
makan daun teh mentah, 

Kombinasi dari perahu 
bandung dan Sky tree yang 
cahaya di malam menjadi 
pemandangan yang indah.

Maccha es krim Tokiwado
Kaminariokoshi Hompo

Pengukiran lampion di 
Kaminarimon

Pandangan dari Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa

KipasManeki-Neko Niimi di Jambatan Kappabashi

Pengoboran

Yakata-bune(perahu 
bandung) dan Tokyo Skytree

Produk kulit Gambar pada daun jendel

Memperkenalkan sekian banyak toko 
yang menyenangkan dan spot wisata 
yang berguna dan mudah! 

Bendera yang berwarna-warni 
adalah landmarknya! Disini
ada pertunjukan " Rakugo", 
yaitu komedi tradisional yang
berbagai pewatakan dimainkan 
oleh satu orang.

浅草演芸ホール
Spot As

akusa❶

浅草花やしき

Spot As
akusa❷

10 : 00 -18 : 00（d i ubah  
tergantung musim atau 
cuaca）      Tidak ada

I n i  ada l ah  t aman  h i bu ran  
tertua di Jepang yang dibuka 
t a h un  1 8 5 3  d a n  d i k emas  
d e n g a n  a t r a k s i  y a n g  
menyenangkan.

Asakusa Engei Hall

Taman Hiburan Hanayashiki
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Spot wisata yang tidak terkenal sehingga tidak bisa tahu dalam tur biasa dan
wajah malam wilayah pariwisata. Ayo cari dan ambil foto yang anda sukai di

Asakusa. Upload dan bagikan foto di "#ASAKUSA".



Dar i  makanan t rad i s iona l  Jepang ,  Ramen ,  
sampai "Izakaya"yang merupakan kekehidupan 
malam. Kalau perut sudah kenyang, pergi be-
lanja dan menikmati kesenian. Bersenang-sen-
ang dengan berbagai cara di Ueno.

Lokasi yang penuh 
dengan gastronomi, 
belanja dan kesenian.

上野 太昌園 上野駅前店

Daging panggang ala Jepang, dimana dagin-
gnya dipotong kecil-kecil dan  biasanya 
dibakar sendiri atas plat besi pada meja. 
Dagingnya diambil dari sapi, babi dan ayam, 
dan berbagai bagian seperti organ dalam, 
diberi saus lalu dimakan.

Mi tipis yang terbuat dari tepung Soba, 
dimakan dengan sup hangat atau dalam 
kondisi dingin dengan sedikit kecap saus 
kedelai. Ada tradisi budaya makan mi 
dimalam tahun baru yang populer, dan 
juga ada yang makan sambil berdiri di 
kounter toko.

6-13-1 Ueno, Taito-ku 

Ramen merupakan makanan mie yang berasal dari China, dan 
berkembang dengan gaya makan Jepang sendiri. Ada berbagai 
variasinya, dengan bumbu sup atau topping. 

よし寿司
6-7-8 Ueno, Taito-ku

Makanan populer Jepang, dimakan dengan 
menaburkan cuka ke nasi lalu letakkan ikan 
atau kerang mentah. Ikan yang digunakan 
untuk Sushi adalah jenis ikan musiman. 
Selain yang biasanya dengan ikan mentah, 
ada juga "Gunkan" dan "Maki" yang digulung 
dengan rumput laut.

博多 一風堂 上野広小路店

Tonkotsu Ramen adalah mi tipis dengan sop 
yang kental dan merbak dengan ekstrak 
tulang babi maksimal. Selain itu, ada Gyoza 
yang pas sekali sebagai menu sampingan.

2  l emba r  Pancake  
a l a  J e p a n g  y a n g  
berisi penuh dengan 
pasta kacang. Terke-
n a l  c o m b i n a s i  
a d o n a n  l e m b u t  
d engan  madu  d an  
kacang  me ra  yang  
direbus dengan gula.

Ramen ini mi keriting dengan sup 
bening dari ekstrak tulang ayam yang 
ditambah kecap kental  dar i  soy 
source.  In i  d isebut  juga "Tokyo 
Ramen", karena disebar dari daerah 
Tokyo ke seluruh Jepang yang merupa 
pola dasar Ramen gaya Jepang.

3-17-5 Ueno, Taito-ku

珍々軒
6-12-2 Ueno, Taito-ku

Ramen yang bersertifikasi Halal dengan mi 
datar dan sup dari ekstrak ikan dan daging 
ayam, jadi rasanya yang gurih. Aman dinikmati 
oleh wisatwan Muslim.

Ayam-YA
3-10-3, Motoasakusa, Taito-ku

"Conveyor-belt sushi" adalah sushi yang dibawa pada rel yang berputar di dalam 
toko. Anda bisa ambil sendiri sushi yang anda suka. Sushi yang diolah koki bisa 
dicoba dengan harga murah. Bukan hanya sushi saja, tapi ada juga udon dengan 
menu sampingannya manisan yang populer.

COLUMN　
Conveyor-belt sushi

上野藪そば
6-9-16 Ueno, Taito-ku

DorayakiDorayaki

Izakaya adalah warung tempat yang anda bisa menikmati makanan dan sake bersamaan. Biasanya berkumpul
dekat stasiun dan semua menikmati makanan dan sake semalaman bersama teman dan kolega setelah pulang kerja.

Coba pesan bir dan makanan, lalu mulai menikmati kehidupan malam Bersama orang setempat!

Toko ini Izakaya yang terkenal di Ameyoko sejak 1950. Mari 
nikmati hubungan dengan pelanggan dan "Motsunikomi" (organ 
dalam rubus) yaitu organ dalam kuda yang dirubus dengan miso.

6-10-14 Ueno, 
Taito-ku

Etiket di Izakaya (kedai m
inuman)

Pertama, pesan sake. 

Saat memesan katakan 

k e p a d a  p e g aw a i  

warung "Sumimasen"

 " Onegaishimasu" yang berarti 
tolong. 

Makanannya agak lebih sedikit d
engan 

harga yang terjangkau, nikmati 
sambil 

menanyakan rekomendasi masak
annya 

kepada pegawai warung atau tamu la
in.

Pesanan

Setelah memesan 

m i n um a n  y a n g  

p e r t am a ,  a k a n  

d i h i d a n g k a n  1  

masakan lain yang gampang. In
i disaji 

untuk menunggu makanan
 yang 

dipesan dimasak, tapi ini ada bia
yanya. 

Kalau tidak perlu, anda bisa men
olakn-

ya. Jadi pastikan saat anda meme
san.

Di Izakaya ada menu klasikny
a. 

Yakitor i  (Sate ayam) adal
ah 

daging ayam yang ditusuk sa
te 

dengan bilah banbu lalu dibak
ar. 

Bagian dan rasanya bisa dip
ilih. Oden adalah 

masakan dengan sayuran ke
ntang, lobak, telor, 

konyaku (iles-iles), dll, yang d
irebus dalam kuah 

sup. Menikmati makanan samb
il minum bir dengan 

cangkir, atau sake Jepang.

Hidangan 
pembuka

Menu yang 
direkomendasi

A g a r - a g a r ,  k a c a n g  r e b u s ,  
buah-buahan, pesta kacang dll 
m e r u p a k a n  m a n i s a n  k h a s  
tradisional Jepang yang ditaburi 
madu  h i t am .  Te r k ena l  j u g a  
dengan menambahkan es krim.

AnmitsuAnmitsu

Berhubungan panda yang 
populer di Kebun binatang 
U e n o ,  d i s i n i  t e r d a p a t  
berbagai toko yang sajikan 
k u e  a t a u  a r t  l a t t e  y a n g  
berbentuk panda.

Panda sweetsPanda sweets

うさぎや
1-10-10 Ueno, Taito-ku　

カフェ二木
4-6-1 Ueno, Taito-ku
Panda cappucino

みはし 上野本店
4-9-7 Ueno, Taito-ku

Setelah perut kenyang 
dengan gurmet, istirahat 
dengan makanan yang manis.

Sweets yang harus 
dicek di Ueno

Toko yang terkenal di Ueno untuk jeroan enak

Bisa minum Panda 
cappucino di 
Café Niki

IZAKAYA Manner　

もつ焼大統領

Japanese 
Bar

Diantar makanan Jepang yang harus dicoba! Makanan yang istime-
wah dengan rasa lembut memanfaatkan rasa bahan masakan 
sendiri. Silakan nikmati rasa aslinya sama-sama orang Jepang. 

Ueno Taishoen Ueno Ekimae Ten
Hakata Ippudo Ueno Hirokozi Ten 

Mihashi Ueno  Honten

Motsuyaki Daitoryo 

　Café Niki

　Usagiya

　Ueno Yabu Soba 

　Yoshizushi

　Chinchinken

POPULAR TRADITIONAL FOOD
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Dar i  makanan t rad i s iona l  Jepang ,  Ramen ,  
sampai "Izakaya"yang merupakan kekehidupan 
malam. Kalau perut sudah kenyang, pergi be-
lanja dan menikmati kesenian. Bersenang-sen-
ang dengan berbagai cara di Ueno.

Lokasi yang penuh 
dengan gastronomi, 
belanja dan kesenian.

上野 太昌園 上野駅前店

Daging panggang ala Jepang, dimana dagin-
gnya dipotong kecil-kecil dan  biasanya 
dibakar sendiri atas plat besi pada meja. 
Dagingnya diambil dari sapi, babi dan ayam, 
dan berbagai bagian seperti organ dalam, 
diberi saus lalu dimakan.

Mi tipis yang terbuat dari tepung Soba, 
dimakan dengan sup hangat atau dalam 
kondisi dingin dengan sedikit kecap saus 
kedelai. Ada tradisi budaya makan mi 
dimalam tahun baru yang populer, dan 
juga ada yang makan sambil berdiri di 
kounter toko.

6-13-1 Ueno, Taito-ku 

Ramen merupakan makanan mie yang berasal dari China, dan 
berkembang dengan gaya makan Jepang sendiri. Ada berbagai 
variasinya, dengan bumbu sup atau topping. 

よし寿司
6-7-8 Ueno, Taito-ku

Makanan populer Jepang, dimakan dengan 
menaburkan cuka ke nasi lalu letakkan ikan 
atau kerang mentah. Ikan yang digunakan 
untuk Sushi adalah jenis ikan musiman. 
Selain yang biasanya dengan ikan mentah, 
ada juga "Gunkan" dan "Maki" yang digulung 
dengan rumput laut.

博多 一風堂 上野広小路店

Tonkotsu Ramen adalah mi tipis dengan sop 
yang kental dan merbak dengan ekstrak 
tulang babi maksimal. Selain itu, ada Gyoza 
yang pas sekali sebagai menu sampingan.

2  l emba r  Pancake  
a l a  J e p a n g  y a n g  
berisi penuh dengan 
pasta kacang. Terke-
n a l  c o m b i n a s i  
a d o n a n  l e m b u t  
d engan  madu  d an  
kacang  me ra  yang  
direbus dengan gula.

Ramen ini mi keriting dengan sup 
bening dari ekstrak tulang ayam yang 
ditambah kecap kental  dar i  soy 
source.  In i  d isebut  juga "Tokyo 
Ramen", karena disebar dari daerah 
Tokyo ke seluruh Jepang yang merupa 
pola dasar Ramen gaya Jepang.

3-17-5 Ueno, Taito-ku

珍々軒
6-12-2 Ueno, Taito-ku

Ramen yang bersertifikasi Halal dengan mi 
datar dan sup dari ekstrak ikan dan daging 
ayam, jadi rasanya yang gurih. Aman dinikmati 
oleh wisatwan Muslim.

Ayam-YA
3-10-3, Motoasakusa, Taito-ku

"Conveyor-belt sushi" adalah sushi yang dibawa pada rel yang berputar di dalam 
toko. Anda bisa ambil sendiri sushi yang anda suka. Sushi yang diolah koki bisa 
dicoba dengan harga murah. Bukan hanya sushi saja, tapi ada juga udon dengan 
menu sampingannya manisan yang populer.

COLUMN　
Conveyor-belt sushi

上野藪そば
6-9-16 Ueno, Taito-ku

DorayakiDorayaki

Izakaya adalah warung tempat yang anda bisa menikmati makanan dan sake bersamaan. Biasanya berkumpul
dekat stasiun dan semua menikmati makanan dan sake semalaman bersama teman dan kolega setelah pulang kerja.

Coba pesan bir dan makanan, lalu mulai menikmati kehidupan malam Bersama orang setempat!

Toko ini Izakaya yang terkenal di Ameyoko sejak 1950. Mari 
nikmati hubungan dengan pelanggan dan "Motsunikomi" (organ 
dalam rubus) yaitu organ dalam kuda yang dirubus dengan miso.

6-10-14 Ueno, 
Taito-ku

Etiket di Izakaya (kedai m
inuman)

Pertama, pesan sake. 

Saat memesan katakan 

k e p a d a  p e g aw a i  

warung "Sumimasen"

 " Onegaishimasu" yang berarti 
tolong. 

Makanannya agak lebih sedikit d
engan 

harga yang terjangkau, nikmati 
sambil 

menanyakan rekomendasi masak
annya 

kepada pegawai warung atau tamu la
in.

Pesanan

Setelah memesan 

m i n um a n  y a n g  

p e r t am a ,  a k a n  

d i h i d a n g k a n  1  

masakan lain yang gampang. In
i disaji 

untuk menunggu makanan
 yang 

dipesan dimasak, tapi ini ada bia
yanya. 

Kalau tidak perlu, anda bisa men
olakn-

ya. Jadi pastikan saat anda meme
san.

Di Izakaya ada menu klasikny
a. 

Yakitor i  (Sate ayam) adal
ah 

daging ayam yang ditusuk sa
te 

dengan bilah banbu lalu dibak
ar. 

Bagian dan rasanya bisa dip
ilih. Oden adalah 

masakan dengan sayuran ke
ntang, lobak, telor, 

konyaku (iles-iles), dll, yang d
irebus dalam kuah 

sup. Menikmati makanan samb
il minum bir dengan 

cangkir, atau sake Jepang.

Hidangan 
pembuka

Menu yang 
direkomendasi

A g a r - a g a r ,  k a c a n g  r e b u s ,  
buah-buahan, pesta kacang dll 
m e r u p a k a n  m a n i s a n  k h a s  
tradisional Jepang yang ditaburi 
madu  h i t am .  Te r k ena l  j u g a  
dengan menambahkan es krim.

AnmitsuAnmitsu

Berhubungan panda yang 
populer di Kebun binatang 
U e n o ,  d i s i n i  t e r d a p a t  
berbagai toko yang sajikan 
k u e  a t a u  a r t  l a t t e  y a n g  
berbentuk panda.

Panda sweetsPanda sweets

うさぎや
1-10-10 Ueno, Taito-ku　

カフェ二木
4-6-1 Ueno, Taito-ku
Panda cappucino

みはし 上野本店
4-9-7 Ueno, Taito-ku

Setelah perut kenyang 
dengan gurmet, istirahat 
dengan makanan yang manis.

Sweets yang harus 
dicek di Ueno

Toko yang terkenal di Ueno untuk jeroan enak

Bisa minum Panda 
cappucino di 
Café Niki

IZAKAYA Manner　

もつ焼大統領

Japanese 
Bar

Diantar makanan Jepang yang harus dicoba! Makanan yang istime-
wah dengan rasa lembut memanfaatkan rasa bahan masakan 
sendiri. Silakan nikmati rasa aslinya sama-sama orang Jepang. 

Ueno Taishoen Ueno Ekimae Ten
Hakata Ippudo Ueno Hirokozi Ten 

Mihashi Ueno  Honten

Motsuyaki Daitoryo 

　Café Niki

　Usagiya

　Ueno Yabu Soba 

　Yoshizushi

　Chinchinken

POPULAR TRADITIONAL FOOD
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JR 山手線

Museum Nasional Alam dan Sains
国立科学博物館

Museum Royal Ueno
上野の森美術館

Kuil Hanazono Inari
花園稲荷神社

Kuil Toshogu
東照宮

Taman Ueno
上野公園

Pagoda lima bertingkat 
Kuil Kaneiji lama
旧寛永寺五重塔

  Matsu Bulan
 (Kiyomizu-Kannondo)
  月の松（清水観音堂）

Museum Nasional Kesenian Barat
国立西洋美術館

Keisei Main Line
京成本線

Museum Nasional Tokyo
東京国立博物館

Kolam Shinobazu
不忍池
Kolam Shinobazu
不忍池Stasiun Uenohirokoji

上野広小路駅
Stasiun Uenohirokoji
上野広小路駅

Stasiun Naka-okachimachi
仲御徒町駅
Stasiun Naka-okachimachi
仲御徒町駅

JR 山手線

Tokyo Metro Ginza Line東京メトロ銀座線

 都
営
大
江
戸
線

Stasiun Keisei Ueno
京成上野駅
Stasiun Keisei Ueno
京成上野駅

Chinchinken
珍々軒 Alat bermain

kapsul
カプセルトイ

Mihashi Ueno Honten
みはし 上野本店

Motsuyaki Daitoryo
もつ焼大統領

Ueno Taishoen Toko Stasiun Ueno
上野 太昌園 上野駅前店 

Uokusa
魚草

多慶屋 御徒町本店
 Takeya Okachimachi Main Store

Cafe-Niki    カフェ二木

Ueno Marui
上野マルイ

Ueno Yabusoba
上野 薮そば 

Yoshizushi
よし寿司

Niki no Kashi Ueno kantor ke-1 di Jl.Ameyoko
二木の菓子 上野アメ横 第一営業所

Ameya Yokocho "Ameyoko"
アメヤ横丁「アメ横」

Pesat pertokoan Ueno Naka-dori "Uechun"
上野中通り商店街「上中（うえちゅん）」

春
日
通
り

Jl. Uenokoen上野公園通り

Jl. Dobuts
uen

動物園通り

?

?

?

❶

Hakata Ippudo Ueno Hirokoji
博多一風堂上野広小路店

Pusat Informasi Wisata Ueno
上野案内所

To
ei
 O
ed
o 
Li
ne

Jl.
 K
as
ug
a 
 

←　末 広 町 駅

Stasiun Suehirocho

日 暮 里 駅 →Stasiun Nipp
ori

↑
　本

郷

三

丁

目

駅

0m 100m

Usagiya
うさぎや

Matsuzakaya Ueno
Department Store
松坂屋  上野店

Jl. Chuo   中央通りStasiun Ueno Okachimachi
上野御徒町駅
Stasiun Ueno Okachimachi
上野御徒町駅

Stasiun Okachimachi
御徒町駅
Stasiun Okachimachi
御徒町駅

❷

不
忍
通
り

Kolam Shinobazu
不忍池

Kolam Shinobazu
不忍池

上野公園
Taman Ueno
上野公園

 St
as
iu
n 
Ho
ng
o 
Sa
nc
ho
m
e

Jl.
 Sh
in
ob
az
u

Stasiun Ueno
上野駅Giant Panda

ジャイアントパンダ

?

パン
ダ  Panda

カピ
バラ

  Capybara

アイ
アイ

 Aye-aye

ハシ
ビロ

コウ   Shoebill

Dari makanan dan permen hingga pakaian, aneka barang dan kosmetik, 
"Jl.Ameyoko" dan "Pesat perbelanjaan Uechun" terdiri dari banyak toko. 
Dengan harga yang terjangkau dan anda bisa menawar barang bagus 
dengan murah! Silakan nikmati belanja dengan gembira.

Di Stasiun JR Ueno, ada patung 
Panda besar yang manis!

Kuil yang memuja Tuhan yang 
bawa  pangan  sandang  dan  
papan baik dan kesejahteraan 
pada kehidupan. Pemandangan 
dengan gapura kuil mera yang 
penuh dengan semoga berjejer 
sangat indah.

Di Kolam Shinobazu dalam Taman 
Ueno, anda bisa bermain perahu 
kayuh dayung sepeda berben-
tuk angsa putih yang cantik.

Temukan  t empa t  a t a u  
barang yang unik. Silakan 
cari hal yang Anda suka　
di Ueno dan ambil  foto.  
Lalu, posting dan bagikan 
di media sosial dengan
"#UENO".

Patung giant panda yang ada 
di Stasiun Ueno

Gapura kuil mera di Kuil 
Hanazono Inari Jinja

Perahu angsa di 
Kolam Shinobazu

Kami akan kenalkan toko-toko yang mejual beragam barang, seperti makanan ringan, Kosmetik, 
serba-serbi, alat listrik rumah tangga Jepan dengan harga murah. Banyak barang-barang yang 
menarik memabokkan anda untuk memilihnya.

 © 国立西洋美術館

Mamerkan berbagai macam seni Barat seperti lukisan impresionis dan patung modern 
Perancis yang berpusat pada Rodin. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Perancis, Le 
Corbisier dan ditahun 2016 tercatat sebagai salah satu dari 17 situs warisan Dunia, " 
Karya arsitektur Le Corbusier - Konstribusi yang luar biasa untuk gerakan arsitektur 
modern -".

国立西洋美術館
7-7 Ueno Koen, Taito-ku   
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan hari libur) 

Museum yang memiliki lebih dari 117.000 jenis 
karya seni di Asia sepert i  tembikar, patung, 
pedang, lukisan Jepang dll. Ada juga Hyokeikan 
yang ist imewah dengan atap doom berwarna 
hijau sehingga dipilih sebagai Properti Budaya 
yang Penting dan memiliki nilai sejarah.

東京国立博物館

13-9 Ueno Koen, Taito-ku　　
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan 
hari libur) 

9-83 Ueno Koen, Taito-ku
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan 
hari libur atau Tokyo Citizens Day)

Kebun binatang yang pertama di Jepang yang 
bersejarah pamerkan sekitar 350 species dan 
2500 hewan dalam kondisi yang dekat dengan 
ekologi alam. Disini bisa kita lihat Okapi yang 
langka di dunia, Aye-aye yang ada cuma disini 
sa ja dalam Jepang dan Shoebi l l  yang sudah 
hampir punah. Di tahun 2017 lahir anak panda 
dan lebih ramai.

上野動物園

Bawah depertemen store seperti "Matsuzakaya" merupakan tempat menjual makanan. Disini dijual 
berbagai bahan makanan seperti makanan siang, manisan, sake dll yang tingkat tinggi. Banyak 
pelanggan yang datang untuk mencari makanan gastronomi untuk keluarga dan hadiah. Silakan cari 
makanan unik yang anda suka.

COLUMN　

Depachika 　【松坂屋上野店】3-29-5 Ueno, Taito-ku

（公財）東京動物園協会

（公財）東京動物園協会

Dari Stasiun JR Ueno sampai 
ke Stasiun Okachimachi ,  
sekitar 500 meter dibawah 
tanah ada lokasi perbelan-
jaan dengan kurang lebih 
400 toko. Pasar ramai ini 
berkembang dari perkaki 
limaan sejak Perang Dunia 
II. Ada toko-toko yang men-
jua l  makanan ,  paka ian ,  
aneka barnag perhiasan, 
d l l .  S e l a i n  m e n i km a t i  
m a k a n a n  k e s e h a r i a n  
J e p a n g ,  t e r d a p a t  j u g a  
makanan r ingan cemilan 
yang digundukkan dengan 
tampilan yang menarik.

アメ横

Selain banyaknya museum dan museum seni di Taman Ueno, terdapat juga kebun binatang  
yang paling terkenal di Jepang. Alamnya yang asri, banyak orang yang berkumpul untuk 
melihat pemandang musim seperti sakura dan momiji.

A.　4-33-2 Taito, Taito-ku
B.　4-1-8 Ueno, Taito-ku
C.　6-15-1 Ueno, Taito-ku　

Museum Nasional Kesenian 
Barat

Kebun Binatang Ueno

Museum Nasional Tokyo

Ameyoko

Enjoy the culture of Ueno park

【魚  草】　 6-10-7 Ueno, Taito-ku　　

Masukkan uang ke dalam 
mesin lalu putar dialnya, 
mainan yang dikemas dalam 
kapsul akan keluar secara 
acak. Terdapat beragam dari 
kain penyandang, maskot 
sampai mainan karakter.

Alat bermain kapsul

Belanja 
Ueno❶

I n i  ada lah  t oko  
yang unik, dimana 
merupakan toko 
i k a n  s e k a l i g u s  
I z a ka ya .  D i s i n i  
anda bisa menik-
mat i  ikan  segar  
s a m b i l  m i n um  
sake, Dianjurkan 
un tuk  mencoba  
kelezatannya.

Kelezatan Belanja 
Ueno❷

【ジャイアントパンダ Giant Panda】
　Ueno station, 7, Ueno, Taito

【花園稲荷神社 Kuil Hanazono Inari】
　4-17, Uenokoen, Taito

【不忍池 Kolam Shinobazu】
　5-20, Uenokoen, Taito
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Matsuzakaya Ueno Department Store

多慶屋　御徒町本店
A

Toko yang memberikan diskon 
terhadap berbagai keperluan 
seperti snek, makanan, alat listrik 
dan pakaian. Dan, servis untuk 
wisatawan siap seperti counter 
pajak gratis (duty-free counter), 
Wifi gratis, pelayanan bahasa dll.

Takeya Okachimachi HontenTakeya Okachimachi Honten C
上野マルイ

Departemen store yang ada di 
Tokyo  dan  ko ta-ko ta  besa r  
lainnya di Jepang. Mempunyai 
b an yak  t o k o  p opu l e r  y ang  
menunjuk model-model gaya 
hidup dan ada restorannya juga.

Ueno MaruiB
二木の菓子 上野アメ横

第一営業所
Ini adalah toko khusus snek,men-
jual sekitar 5.000 jenis, bahkan 
permen yang langka di Jepang 
pun selalu ada disini.

Niki no Kashi Ueno kantor ke-1 di Jl.Ameyoko
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上野動物園

←  京 成 上 野 駅
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Museum Shitamach
下町風俗資料館

Stasiun Ueno
上野駅

Jl. Uenokoen  上野公園通り

JR Yamanote Line

山手線

Ueno Marui 1F
Sama dengan Ueno Marui
Bahasa Jepan, Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina

UENO Information Center



JR 山手線

Museum Nasional Alam dan Sains
国立科学博物館

Museum Royal Ueno
上野の森美術館

Kuil Hanazono Inari
花園稲荷神社

Kuil Toshogu
東照宮

Taman Ueno
上野公園

Pagoda lima bertingkat 
Kuil Kaneiji lama
旧寛永寺五重塔

  Matsu Bulan
 (Kiyomizu-Kannondo)
  月の松（清水観音堂）

Museum Nasional Kesenian Barat
国立西洋美術館

Keisei Main Line
京成本線

Museum Nasional Tokyo
東京国立博物館

Kolam Shinobazu
不忍池
Kolam Shinobazu
不忍池Stasiun Uenohirokoji

上野広小路駅
Stasiun Uenohirokoji
上野広小路駅

Stasiun Naka-okachimachi
仲御徒町駅
Stasiun Naka-okachimachi
仲御徒町駅

JR 山手線

Tokyo Metro Ginza Line東京メトロ銀座線
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大
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線

Stasiun Keisei Ueno
京成上野駅
Stasiun Keisei Ueno
京成上野駅

Chinchinken
珍々軒 Alat bermain

kapsul
カプセルトイ

Mihashi Ueno Honten
みはし 上野本店

Motsuyaki Daitoryo
もつ焼大統領

Ueno Taishoen Toko Stasiun Ueno
上野 太昌園 上野駅前店 

Uokusa
魚草

多慶屋 御徒町本店
 Takeya Okachimachi Main Store

Cafe-Niki    カフェ二木

Ueno Marui
上野マルイ

Ueno Yabusoba
上野 薮そば 

Yoshizushi
よし寿司

Niki no Kashi Ueno kantor ke-1 di Jl.Ameyoko
二木の菓子 上野アメ横 第一営業所

Ameya Yokocho "Ameyoko"
アメヤ横丁「アメ横」

Pesat pertokoan Ueno Naka-dori "Uechun"
上野中通り商店街「上中（うえちゅん）」
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Stasiun Ueno
上野駅Giant Panda

ジャイアントパンダ

?

パン
ダ  Panda

カピ
バラ

  Capybara

アイ
アイ

 Aye-aye

ハシ
ビロ

コウ   Shoebill

Dari makanan dan permen hingga pakaian, aneka barang dan kosmetik, 
"Jl.Ameyoko" dan "Pesat perbelanjaan Uechun" terdiri dari banyak toko. 
Dengan harga yang terjangkau dan anda bisa menawar barang bagus 
dengan murah! Silakan nikmati belanja dengan gembira.

Di Stasiun JR Ueno, ada patung 
Panda besar yang manis!

Kuil yang memuja Tuhan yang 
bawa  pangan  sandang  dan  
papan baik dan kesejahteraan 
pada kehidupan. Pemandangan 
dengan gapura kuil mera yang 
penuh dengan semoga berjejer 
sangat indah.

Di Kolam Shinobazu dalam Taman 
Ueno, anda bisa bermain perahu 
kayuh dayung sepeda berben-
tuk angsa putih yang cantik.

Temukan  t empa t  a t a u  
barang yang unik. Silakan 
cari hal yang Anda suka　
di Ueno dan ambil  foto.  
Lalu, posting dan bagikan 
di media sosial dengan
"#UENO".

Patung giant panda yang ada 
di Stasiun Ueno

Gapura kuil mera di Kuil 
Hanazono Inari Jinja

Perahu angsa di 
Kolam Shinobazu

Kami akan kenalkan toko-toko yang mejual beragam barang, seperti makanan ringan, Kosmetik, 
serba-serbi, alat listrik rumah tangga Jepan dengan harga murah. Banyak barang-barang yang 
menarik memabokkan anda untuk memilihnya.

 © 国立西洋美術館

Mamerkan berbagai macam seni Barat seperti lukisan impresionis dan patung modern 
Perancis yang berpusat pada Rodin. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Perancis, Le 
Corbisier dan ditahun 2016 tercatat sebagai salah satu dari 17 situs warisan Dunia, " 
Karya arsitektur Le Corbusier - Konstribusi yang luar biasa untuk gerakan arsitektur 
modern -".

国立西洋美術館
7-7 Ueno Koen, Taito-ku   
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan hari libur) 

Museum yang memiliki lebih dari 117.000 jenis 
karya seni di Asia sepert i  tembikar, patung, 
pedang, lukisan Jepang dll. Ada juga Hyokeikan 
yang ist imewah dengan atap doom berwarna 
hijau sehingga dipilih sebagai Properti Budaya 
yang Penting dan memiliki nilai sejarah.

東京国立博物館

13-9 Ueno Koen, Taito-ku　　
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan 
hari libur) 

9-83 Ueno Koen, Taito-ku
Hari Senin (Hari berikutnya kalau bertepatan dengan 
hari libur atau Tokyo Citizens Day)

Kebun binatang yang pertama di Jepang yang 
bersejarah pamerkan sekitar 350 species dan 
2500 hewan dalam kondisi yang dekat dengan 
ekologi alam. Disini bisa kita lihat Okapi yang 
langka di dunia, Aye-aye yang ada cuma disini 
sa ja dalam Jepang dan Shoebi l l  yang sudah 
hampir punah. Di tahun 2017 lahir anak panda 
dan lebih ramai.

上野動物園

Bawah depertemen store seperti "Matsuzakaya" merupakan tempat menjual makanan. Disini dijual 
berbagai bahan makanan seperti makanan siang, manisan, sake dll yang tingkat tinggi. Banyak 
pelanggan yang datang untuk mencari makanan gastronomi untuk keluarga dan hadiah. Silakan cari 
makanan unik yang anda suka.

COLUMN　

Depachika 　【松坂屋上野店】3-29-5 Ueno, Taito-ku

（公財）東京動物園協会

（公財）東京動物園協会

Dari Stasiun JR Ueno sampai 
ke Stasiun Okachimachi ,  
sekitar 500 meter dibawah 
tanah ada lokasi perbelan-
jaan dengan kurang lebih 
400 toko. Pasar ramai ini 
berkembang dari perkaki 
limaan sejak Perang Dunia 
II. Ada toko-toko yang men-
jua l  makanan ,  paka ian ,  
aneka barnag perhiasan, 
d l l .  S e l a i n  m e n i km a t i  
m a k a n a n  k e s e h a r i a n  
J e p a n g ,  t e r d a p a t  j u g a  
makanan r ingan cemilan 
yang digundukkan dengan 
tampilan yang menarik.

アメ横

Selain banyaknya museum dan museum seni di Taman Ueno, terdapat juga kebun binatang  
yang paling terkenal di Jepang. Alamnya yang asri, banyak orang yang berkumpul untuk 
melihat pemandang musim seperti sakura dan momiji.

A.　4-33-2 Taito, Taito-ku
B.　4-1-8 Ueno, Taito-ku
C.　6-15-1 Ueno, Taito-ku　

Museum Nasional Kesenian 
Barat

Kebun Binatang Ueno

Museum Nasional Tokyo

Ameyoko

Enjoy the culture of Ueno park

【魚  草】　 6-10-7 Ueno, Taito-ku　　

Masukkan uang ke dalam 
mesin lalu putar dialnya, 
mainan yang dikemas dalam 
kapsul akan keluar secara 
acak. Terdapat beragam dari 
kain penyandang, maskot 
sampai mainan karakter.

Alat bermain kapsul

Belanja 
Ueno❶

I n i  ada lah  t oko  
yang unik, dimana 
merupakan toko 
i k a n  s e k a l i g u s  
I z a ka ya .  D i s i n i  
anda bisa menik-
mat i  ikan  segar  
s a m b i l  m i n um  
sake, Dianjurkan 
un tuk  mencoba  
kelezatannya.

Kelezatan Belanja 
Ueno❷

【ジャイアントパンダ Giant Panda】
　Ueno station, 7, Ueno, Taito

【花園稲荷神社 Kuil Hanazono Inari】
　4-17, Uenokoen, Taito

【不忍池 Kolam Shinobazu】
　5-20, Uenokoen, Taito
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Matsuzakaya Ueno Department Store

多慶屋　御徒町本店
A

Toko yang memberikan diskon 
terhadap berbagai keperluan 
seperti snek, makanan, alat listrik 
dan pakaian. Dan, servis untuk 
wisatawan siap seperti counter 
pajak gratis (duty-free counter), 
Wifi gratis, pelayanan bahasa dll.

Takeya Okachimachi HontenTakeya Okachimachi Honten C
上野マルイ

Departemen store yang ada di 
Tokyo  dan  ko ta-ko ta  besa r  
lainnya di Jepang. Mempunyai 
b an yak  t o k o  p opu l e r  y ang  
menunjuk model-model gaya 
hidup dan ada restorannya juga.

Ueno MaruiB
二木の菓子 上野アメ横

第一営業所
Ini adalah toko khusus snek,men-
jual sekitar 5.000 jenis, bahkan 
permen yang langka di Jepang 
pun selalu ada disini.

Niki no Kashi Ueno kantor ke-1 di Jl.Ameyoko
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Museum Shitamach
下町風俗資料館

Stasiun Ueno
上野駅

Jl. Uenokoen  上野公園通り

JR Yamanote Line

山手線

Ueno Marui 1F
Sama dengan Ueno Marui
Bahasa Jepan, Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina

UENO Information Center
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YANESEN Tourist Info.
ツーリストインフォメーション YANESEN

Yuyake Dandan
夕やけだんだん 

Kinkaido
金開堂

HAGISO

Isetatsu
いせ辰

Kuil Nezu
根津神社

羽二重団子本店

SCAI THE BATHHOUSE

Yanaka Senbei
谷中せんべい

Museum Patung ASAKURA
朝倉彫塑館

Taman memorial Okakura Tenshin
岡倉天心記念公園

Tempat keramat Yanaka
谷中霊園
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aAda pusat pertokoan ramai

dan rumah-rumah lama. Di kota ini 
masih dit inggal  hubungan antara 
penduduknya dan pemandang kota 
tua dimana waktu berlambat.

Kota Yanaka, dimana waktu 
berlalu dengan perlahan .

Spot jala
n-jalan Y

anaka

Tentang 
"Shitamachi"

Era zaman Edo adalah 260 tahun dari 1603 yang Tokugawa (Dinasti) bakufu ada di 
Edo=Tokyo. Pada waktu itu, kawasan yang pedagang dan rakyat tinggal di bawah 
Edo kastil  disebut "Jokamachi", dan akhirnya disebut "Shitamachi". Masih banyak 
terdapat nostalgia di Shitamachi ini seperti kawasan perbelanjaan dan toko-toko 
kucil ,  rumah kayu, karnaval di kuil dan komunikasi antar tetangga dll .  Kawasan 
"YANESEN" yang singkatan dari Yanaka, Nezu dan Sendagi terkenal di Tokyo. 

Makanan ringan Jepang yang 
d i b u a t  d a r i  b e r a s  d e n gan  
d i t umbuk  d an  d i t a r i k  l a l u  
dibakar atau digoreng.

G o r e n g  d a g i n g  c i n c a n g  
Mencikatsu yang diberi kulit, 
b isa  d imakan secara  cepat  
dan cocok untuk lauk pauk.

Ini adalah kertas khasus Jepang 
dengan beragam gambar kaya 
Jepang, dan digunakan untuk 
membuat berbagai corak origami 
dan dekorasi hasil kerajinan. Polan-
ya beragam seperti tema tradision-
al atau kehidupan alam dan zaman.

Dalam budaya seni lukis Jepang, 
cat lukisan dibuat dengan bahan 
baku alami seperti batu karang, 
batu, tanaman dll. Dalam perkeban-
gannya di Jepang saat ini berhasil 
dibuat alat yang bisa menghasilkan 
sekitar 2.000 warna gradasi dari 
bahan batu alam dan buatan.

Galeri ini berubah dari tempat 
pemandian umum yang berusia 
200 tahun dan  pamerkan hasil 
ka r ya  t e rba ru  da r i  pe luk i s  
ternama Jepang dan luar negeri.

Anda pasti mau singgah ke toko-toko di Yanaka. 
Silakan cari hal yang Anda suka di Yanaka dan 
ambil foto. Lalu, posting dan bagikan di media 
sosial dengan "#YANAKA".

A

B

C

D

E

F

Senbei

【谷中せんべい Yanaka Senbei】
　7-18-18 Yanaka, Taito-ku

【金開堂 Kinkaido】
　1-5-10 Yanaka, Taito-ku

【谷中霊園 Pekuburan Yanaka】
　7-5-24 Yanaka, Taito-ku

【いせ辰 Isetatsu】
　2-18-9 Yanaka, Taito-ku

【肉のサトー Niku no Sato】
　3-13-2 Yanaka, Taito-ku

【SCAI THE BATHHOUSE】
　6-1-23 Yanaka, Taito-ku

Yanaka menchi katsu 
(minced meat cutlet)

Chiyogami
(gaily-colored paper)

Cat tradisional

Galeri
Di Yanaka terdapat banyak 
t o k o  y a n g  b e r u b a h  d a r i  
rumah yang tua, dan terlihat 
kehidupan Jepang. Tapi, ada 
j u ga  r umah  r a k ya t  y a i t u  
bukan toko. Tolong hati-hati 
tidak masuki rumah itu.

Perhatian saat 
wisata Yanaka

Menemukan spot menarik diujung gang sempit! 
Silakan jalan-jalan dan jelajahi Yanaka.

Disana sini anda 
bisa melihat 
patung kucing 
dan barang-ba-
rang berbentuk 
kucing. Dan 
sebenarnya 
a nda  a k an  
sering melihat 
kucing disini.

D i  b a g i a n  
paling dalam 
gang "Hatsune 
K o j i "  y a n g  
hampir terle-
w a t k a n ,  
terdapat kum-
pulan restoran 
terkenal yang 
tersembunyi.

Photo by Norihiro Ueno. Courtesy of 
SCAI THE BATHHOUSE 

Walaupun banyak toko cepat tutupnya karena daerah 
ini tertama untuk kehidupan, 

tapi ada beberapa tempat terbaru yang bisa 
dinikmati Yanaka di malam.

Kompleks budaya ini yang direnovasi dari 
apartmen dari kayu yang telah lebih dari 60 
tahun. Dilantai pertama ada kafe galeri, 
dilantai dua ada hotel resepsionis dan toko. Di 
kafenya anda bisa mencicipi kopi yang diseduh 
dengan  ha t i -ha t i  dan  makanan  yang  
menggunakan bahan sesuai musim.

【HAGISO】
3-10-25 Yanaka, Taito-ku
03-5832-9808（CAFE）
03-5834-7301（Hotel）

Banyak bangunan tua dari kayu yang 
berumur puluhaan atau ratusan 
tahun masih tersisa dalam kota ini.
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Terdapat banyak makam orang terkenal 
seperti pengusaha Eiichi Shisawa, dan 
pelukis Jepang Taikan Yokoyama. “Jalan 
Sakura” yang melewati bagian dalam 
pekuburan menjadi tempat terkenal 
untuk bunga sakura.

Pekuburan Yanaka
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aAda pusat pertokoan ramai

dan rumah-rumah lama. Di kota ini 
masih dit inggal  hubungan antara 
penduduknya dan pemandang kota 
tua dimana waktu berlambat.

Kota Yanaka, dimana waktu 
berlalu dengan perlahan .

Spot jala
n-jalan Y

anaka

Tentang 
"Shitamachi"

Era zaman Edo adalah 260 tahun dari 1603 yang Tokugawa (Dinasti) bakufu ada di 
Edo=Tokyo. Pada waktu itu, kawasan yang pedagang dan rakyat tinggal di bawah 
Edo kastil  disebut "Jokamachi", dan akhirnya disebut "Shitamachi". Masih banyak 
terdapat nostalgia di Shitamachi ini seperti kawasan perbelanjaan dan toko-toko 
kucil ,  rumah kayu, karnaval di kuil dan komunikasi antar tetangga dll .  Kawasan 
"YANESEN" yang singkatan dari Yanaka, Nezu dan Sendagi terkenal di Tokyo. 

Makanan ringan Jepang yang 
d i b u a t  d a r i  b e r a s  d e n gan  
d i t umbuk  d an  d i t a r i k  l a l u  
dibakar atau digoreng.

G o r e n g  d a g i n g  c i n c a n g  
Mencikatsu yang diberi kulit, 
b isa  d imakan secara  cepat  
dan cocok untuk lauk pauk.

Ini adalah kertas khasus Jepang 
dengan beragam gambar kaya 
Jepang, dan digunakan untuk 
membuat berbagai corak origami 
dan dekorasi hasil kerajinan. Polan-
ya beragam seperti tema tradision-
al atau kehidupan alam dan zaman.

Dalam budaya seni lukis Jepang, 
cat lukisan dibuat dengan bahan 
baku alami seperti batu karang, 
batu, tanaman dll. Dalam perkeban-
gannya di Jepang saat ini berhasil 
dibuat alat yang bisa menghasilkan 
sekitar 2.000 warna gradasi dari 
bahan batu alam dan buatan.

Galeri ini berubah dari tempat 
pemandian umum yang berusia 
200 tahun dan  pamerkan hasil 
ka r ya  t e rba ru  da r i  pe luk i s  
ternama Jepang dan luar negeri.

Anda pasti mau singgah ke toko-toko di Yanaka. 
Silakan cari hal yang Anda suka di Yanaka dan 
ambil foto. Lalu, posting dan bagikan di media 
sosial dengan "#YANAKA".

A

B

C

D

E

F

Senbei

【谷中せんべい Yanaka Senbei】
　7-18-18 Yanaka, Taito-ku

【金開堂 Kinkaido】
　1-5-10 Yanaka, Taito-ku

【谷中霊園 Pekuburan Yanaka】
　7-5-24 Yanaka, Taito-ku

【いせ辰 Isetatsu】
　2-18-9 Yanaka, Taito-ku

【肉のサトー Niku no Sato】
　3-13-2 Yanaka, Taito-ku

【SCAI THE BATHHOUSE】
　6-1-23 Yanaka, Taito-ku

Yanaka menchi katsu 
(minced meat cutlet)

Chiyogami
(gaily-colored paper)

Cat tradisional

Galeri
Di Yanaka terdapat banyak 
t o k o  y a n g  b e r u b a h  d a r i  
rumah yang tua, dan terlihat 
kehidupan Jepang. Tapi, ada 
j u ga  r umah  r a k ya t  y a i t u  
bukan toko. Tolong hati-hati 
tidak masuki rumah itu.

Perhatian saat 
wisata Yanaka

Menemukan spot menarik diujung gang sempit! 
Silakan jalan-jalan dan jelajahi Yanaka.

Disana sini anda 
bisa melihat 
patung kucing 
dan barang-ba-
rang berbentuk 
kucing. Dan 
sebenarnya 
a nda  a k an  
sering melihat 
kucing disini.

D i  b a g i a n  
paling dalam 
gang "Hatsune 
K o j i "  y a n g  
hampir terle-
w a t k a n ,  
terdapat kum-
pulan restoran 
terkenal yang 
tersembunyi.

Photo by Norihiro Ueno. Courtesy of 
SCAI THE BATHHOUSE 

Walaupun banyak toko cepat tutupnya karena daerah 
ini tertama untuk kehidupan, 

tapi ada beberapa tempat terbaru yang bisa 
dinikmati Yanaka di malam.

Kompleks budaya ini yang direnovasi dari 
apartmen dari kayu yang telah lebih dari 60 
tahun. Dilantai pertama ada kafe galeri, 
dilantai dua ada hotel resepsionis dan toko. Di 
kafenya anda bisa mencicipi kopi yang diseduh 
dengan  ha t i -ha t i  dan  makanan  yang  
menggunakan bahan sesuai musim.

【HAGISO】
3-10-25 Yanaka, Taito-ku
03-5832-9808（CAFE）
03-5834-7301（Hotel）

Banyak bangunan tua dari kayu yang 
berumur puluhaan atau ratusan 
tahun masih tersisa dalam kota ini.

click
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Terdapat banyak makam orang terkenal 
seperti pengusaha Eiichi Shisawa, dan 
pelukis Jepang Taikan Yokoyama. “Jalan 
Sakura” yang melewati bagian dalam 
pekuburan menjadi tempat terkenal 
untuk bunga sakura.

Pekuburan Yanaka



Pengalaman memecahkan genteng

Kawarawari adalah memecahkan genteng, ini merupakan 
tradisi untuk menguji kekuatan dan kemampuan dalam Karate. 
Tempat untuk mencoba Kawarawari berada di KAWARANA.
Melakukan satu pukulan ke kawara (genteng atap Jepang) 
setelah menyatukan jiwa Anda dan masuk ke dalam kerangka 
pikiran yang benar. Perasaan gembira dan pencapaian yang 
dirasakan setelah memecahkan tidak dapat tergantikan. Anda 
dapat mencobanya untuk berbagai macam tujuan seperti 
untuk berdoa, mendapatkan keberuntungan yang baik, meng-
hilangkan stress dan meramaikan media social. Sekali dalam 
seumur hidup harus dicoba sebagai cenderamata dari 
jalan-jalan di Asakusa!

15

瓦割り カワラナ
2-27-17 Asakusa, Taito-ku

Memecahkan genteng KAWARANA

えびす屋 浅草店
1-34-2 Asakusa, Taito-ku

Becak

“Becak” adalah kendaraan beroda dua 
yang dikemudikan oleh orang dan 
transportasi umum sampai sekitar 100 
tahun lalu. Saat ini, itu dipakai untuk 
wisata, pengemudi yang tahu banyak 
tentang spot wisata dan kota akan 
memberikan penjelasan. Mari berlalu 
dan nikmati spot wisata Asakusa 
dengan becak.

浅草きらら
1-3-2 Hanakawado, Taito-ku
Perlu reservasi

Cobaan pakaian 
tradisional khas Jepang

Silakan jalan-jalan kota tradisional 
dengan pakaian Jepang supaya anda 
menjadi orang Jepang dan dapat berse-
mangat. Anda boleh pilih pakaian yang 
paling suka dari berbagai desain dan 
nikmati mode sendiri anda. Tolong cek 
informasi toko terlebih dahulu dan 
membuat pemesanan karena banyak 
toko perlu dipesan dulu.

静心茶道教室
4-19-9 Asakursa, Taito
Perlu reservasi

Cobaan Sado (upacara minum teh) 
dan Shodo (kaligrafi)

"Sado" adalah metode pembuatan 
teh, budaya tradisional khas Jepang 
yang unik. Anda bisa merasakan 
budaya kesederhanaan dan beraura. 
Dan, juga merasakan jiwa OMOTE-
NASHI, j ika minum maccha dan 
makanan ringan. Anda juga bisa 
mencoba "Shodo" menuliskan Kanji 
dan Hiragana secara artistik.

※

浅草すし賢
2-11-4 Asakusa, Taito-ku
Perlu buking dan dapat 
sertifikasi halal

Cobaan buat sushi

Bagaimanakah caranya koki sushi bisa 
membuat sushi dengan cepat dan enak? 
Dengan mencoba sendiri, pasti sushi 
menjadi lebih enak. Selain sushi yang 
diremas, ada juga yang digulung, dan 
coba membuat sushi sendiri.

元祖食品サンプル屋
合羽橋店

3-7-6 Nishi-asakusa, Taito-ku
bahasa Jepang dan perlu 
penterjemah saat mencoba buat 
sample makanannya.

Cobaan buat sample makanan

Anda bisa membuat sampel makanan 
yang terlihat seperti hidangan nyata yang 
berbaris di toko-toko restoran Jepang. 
Mari kita buat sampel makanan dua tem-
pura dan satu selada dengan metode pro-
duksi lilin tradisional. Dianjurkan untuk 
membeli barang-barang yang bisa Anda 
pakai sehari-hari seperti tali pengikat.

※

※

※

Kebudayaan Jepang sangat menarik tapi sayang kalau cuma dilihat! 
Pengalaman premium yang bisa anda rasakan Jepang terbaik di Tokyo, 

trip anda pasti menjadi memorial.

AMUSEMENT   CITY
E X P E R I E N C E
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Ebisuya  Asakusa Ten

Asakusa Kirara

Shizukokoro (klas Sado)

Ganso Shokuhin sample-ya Kappabashi 
(makanan contoh)

　Asakusa Sushiken



Pengalaman memecahkan genteng

Kawarawari adalah memecahkan genteng, ini merupakan 
tradisi untuk menguji kekuatan dan kemampuan dalam Karate. 
Tempat untuk mencoba Kawarawari berada di KAWARANA.
Melakukan satu pukulan ke kawara (genteng atap Jepang) 
setelah menyatukan jiwa Anda dan masuk ke dalam kerangka 
pikiran yang benar. Perasaan gembira dan pencapaian yang 
dirasakan setelah memecahkan tidak dapat tergantikan. Anda 
dapat mencobanya untuk berbagai macam tujuan seperti 
untuk berdoa, mendapatkan keberuntungan yang baik, meng-
hilangkan stress dan meramaikan media social. Sekali dalam 
seumur hidup harus dicoba sebagai cenderamata dari 
jalan-jalan di Asakusa!

15

瓦割り カワラナ
2-27-17 Asakusa, Taito-ku

Memecahkan genteng KAWARANA

えびす屋 浅草店
1-34-2 Asakusa, Taito-ku

Becak

“Becak” adalah kendaraan beroda dua 
yang dikemudikan oleh orang dan 
transportasi umum sampai sekitar 100 
tahun lalu. Saat ini, itu dipakai untuk 
wisata, pengemudi yang tahu banyak 
tentang spot wisata dan kota akan 
memberikan penjelasan. Mari berlalu 
dan nikmati spot wisata Asakusa 
dengan becak.

浅草きらら
1-3-2 Hanakawado, Taito-ku
Perlu reservasi

Cobaan pakaian 
tradisional khas Jepang

Silakan jalan-jalan kota tradisional 
dengan pakaian Jepang supaya anda 
menjadi orang Jepang dan dapat berse-
mangat. Anda boleh pilih pakaian yang 
paling suka dari berbagai desain dan 
nikmati mode sendiri anda. Tolong cek 
informasi toko terlebih dahulu dan 
membuat pemesanan karena banyak 
toko perlu dipesan dulu.

静心茶道教室
4-19-9 Asakursa, Taito
Perlu reservasi

Cobaan Sado (upacara minum teh) 
dan Shodo (kaligrafi)

"Sado" adalah metode pembuatan 
teh, budaya tradisional khas Jepang 
yang unik. Anda bisa merasakan 
budaya kesederhanaan dan beraura. 
Dan, juga merasakan jiwa OMOTE-
NASHI, j ika minum maccha dan 
makanan ringan. Anda juga bisa 
mencoba "Shodo" menuliskan Kanji 
dan Hiragana secara artistik.

※

浅草すし賢
2-11-4 Asakusa, Taito-ku
Perlu buking dan dapat 
sertifikasi halal

Cobaan buat sushi

Bagaimanakah caranya koki sushi bisa 
membuat sushi dengan cepat dan enak? 
Dengan mencoba sendiri, pasti sushi 
menjadi lebih enak. Selain sushi yang 
diremas, ada juga yang digulung, dan 
coba membuat sushi sendiri.

元祖食品サンプル屋
合羽橋店

3-7-6 Nishi-asakusa, Taito-ku
bahasa Jepang dan perlu 
penterjemah saat mencoba buat 
sample makanannya.

Cobaan buat sample makanan

Anda bisa membuat sampel makanan 
yang terlihat seperti hidangan nyata yang 
berbaris di toko-toko restoran Jepang. 
Mari kita buat sampel makanan dua tem-
pura dan satu selada dengan metode pro-
duksi lilin tradisional. Dianjurkan untuk 
membeli barang-barang yang bisa Anda 
pakai sehari-hari seperti tali pengikat.

※

※

※

Kebudayaan Jepang sangat menarik tapi sayang kalau cuma dilihat! 
Pengalaman premium yang bisa anda rasakan Jepang terbaik di Tokyo, 

trip anda pasti menjadi memorial.

AMUSEMENT   CITY
E X P E R I E N C E
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Ebisuya  Asakusa Ten

Asakusa Kirara

Shizukokoro (klas Sado)

Ganso Shokuhin sample-ya Kappabashi 
(makanan contoh)

　Asakusa Sushiken



Penerbit: Kantor Bagian Pariwisata Kota Taito 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku, Tokyo 110-8615
Disusun/Dikreasi: oleh Regional Branding Institute Co.,Ltd. 
※ Pilihan toko berdasarkan hasil kuesioner dari warga negara asing yang tinggal di Jepang dan wisatawan yang berkunjung ke Jepang.

Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa

Ueno, Yanaka, Asakusa adalah tempat wisata yang mewakil Tokyo dan memiliki pelayanan dan fasilitas bantuan bagi 
wisatawan. Kalau anda merasa kebingungan sedikit saja pun silakan segera tanya di setiap fasilitas.

2-18-9 Kaminarimon, 
Taito-ku
03-3842-5566
9:00-20:00（Teras 
panorama di 8F/ 
sampai 22:00）
Tidak ada
Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina, 
Bahasa Korea

Facilitas panduan wisata ini berada 
depan Kaminarimon. Kaunter panduannya 
di lantai 1 melayani panduan wisatawan 
dalam 4 bahasa. Ada fasilitas yang mudah 
digunakan seperti Wifi gratis, penukaran 
mata uang asing, informasi pariwisata, 
ruang penyusuan dll. Dari kafe dan teras 
panorama di lantai 8 bisa memandangan 
kota Asakusa dan Skytree.

Taito-ku menunggu anda semua untuk berkunjung dengan toko makanan dan minuman yang ramah untuk wisatawan 
Muslim, tur wisata gratis, website informasi wisata dengan berbagai bahasa dll.

Selain pelayanan wisata daerah Ueno dengan 
berbagai bahasa, juga dijual cinderamata yang 
merasakan aspek tradisional dan baru dari 
Ueno, seperti barang dari musium, kerajian 
tradisional dan barang-barang dari seni baru dll. 
Disini Anda akan di sambut oleh staf dengan 
memakai kimono.
3-29-5 Ueno, Taito-ku dalam 2F 
Matsuzakaya Ueno Department Store
(sebelah Parcoya）dalam "Uenoga suki 
Station".     03-3832-1111　 10:00-19:00    
Sama seperti Matsuzakaya Ueno Department Store
Bahasa Inggris, China, dan Taiwan (bahasa 
China dan Taiwan tersedia ketika terdapat 
staff yang dapat berbicara bahasa tersebut)

Pusat Informasi Wisata Ueno

YANESEN Tourist Info. 
& Culture Centre
Selain menyediakan informasi wisata, 
penginapan, fasilitas pengalaman budaya 
dan penyewaan sepeda, staf penerjemah 
membantu anda merasakan berbagai 
budaya Jepang seperti Sado (upacara 
minum teh), Suibokuga (lukisan tinta), 
dan Kabuki. Juga mengenalkan relawan 
wisata di seluruh Jepang dan informasi 
wisata sekitar Yanaka.

3-13-7 Yanaka, Taito-ku　　
03-5834-7025    11:00-18:00　 Tidak ada  
Bahasa Inggris

・Tur panduan gratis untuk 
wisatawan dari luar negeri
（Bahasa Inggris）

Anda bisa ikut dalam tur jalan kaki 
dengan geratis  yang memandu  Taman 
Ueno, Kuil Senso-ji dan sekitar Yanaka 
bersama pemandu berbahasa Inggris. 
Berwisata sambil mempelajari sejarah 
daerah setempat dan toko-toko yang 
direkomendasikan oleh pemandunya.

・Taito-ku ramah untuk Muslim

Taito-ku mendorong toko makanan dan 
minuman dapat sertifikasi halal untuk  
menjaga kenyamanan wisatawan Muslim. 
Dan, juga memberi "Muslim Friendly Map 
TAITO CITY" yang rekomendasikan spot 
wisata bagi wisatawan Muslim. (Lokasi 
distribusi: Pusat Informasi Turis dan 
Budaya Asakusa dll)

　Kuil Senso-ji dan sekitarnya
Hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu
10:30-（sekitar 90 menit）/13:15-（sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Denpan Kaunter 1F Pusat 
In formas i  Tur i s  dan  Budaya  Asakusa
（2-18-9 Kaminarimon, Taito-ku）

　Taman Ueno dan sekitarnya
Hari Rabu, Jumat dan Minggu 
10:30- (sekitar 90 menit）/13:30- (sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Ueno Green salon SGG 
club desk（7-47 Ueno Koen, Taito-ku）

　Sekitar Yanaka
Hari Sabtu dan Minggu
10:30-（sekitar 90 menit）/13:30-（sekitar 90 menit）
Lokasi kumpul：Pintu keluar barat pada 
gardu tiket utara di stasiun JR Nippori
＊Harus  berkumpu l  10 men i t  sebe lum 
dimulai dan bagi maximal 10 orang
pendatang pertama.

【TOKYO SGG CLUB】

・Situs Resmi Kota Taito dan Akun
Media Sosial

【Situs】
Taito Odekake Navi

【Twitter】
@taito_kun

【Instagram】
@lovetaito_official
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