


Jepang adalah negeri yang penuh dengan pengalaman tak terlupakan. Buklet yang sedang Anda 
baca ini adalah panduan ke seratus tujuan wisata, yang dipilih secara seksama untuk menarik 
pengunjung dari luar negeri yang ingin mempelajari Jepang dan budayanya lebih dalam. Para 
ahli telah memilih dengan cermat lokasi yang menawarkan pengalaman khas Jepang kepada 
pengunjung—tempat-tempat dengan karateristik kuat yang akan merangsang indra, menggugah 
hati, dan meninggalkan kesan mendalam bagi Anda bahkan ketika Anda sudah kembali ke rumah.

Destinasi-destinasi ini digolongkan ke dalam tujuh kategori: Tradisi, Luar Ruangan, Makanan, Kota, 
Alam, Seni, dan Relaksasi. Kami yakin semua kategori ini mewakili bidang yang paling menarik bagi 
pengunjung, dan yang ditonjolkan secara unik oleh Jepang serta masyarakatnya.

Kepulauan Jepang membentang dari utara ke selatan, timur ke barat, dan merupakan rumah bagi 
beragam budaya daerah, kemegahan alam, dan keajaiban buatan manusia baik yang tradisional 
maupun yang modern. Negara ini adalah tempat di mana Anda dapat dengan jelas merasakan 
perjalanan waktu—baik dari masa lampau hingga saat ini, dengan masing-masing empat musim 
yang berbeda membawa pemandangan baru untuk dilihat, makanan lezat, dan aktivitas unik untuk 
dinikmati.

Buklet ini akan menuntun Anda ke desa yang indah, hutan lindung, kuil kuno, museum seni modern, 
taman yang rimbun, restoran mewah, dan banyak lagi. Biarkan buklet ini membimbing Anda jauh ke 
dalam hati dan jiwa Jepang, di mana Anda tidak hanya akan mengagumi pemandangan yang telah 
banyak dilihat sebelumnya, tetapi juga berinteraksi dengan penduduk setempat, membenamkan 
diri kedalam budaya mereka, dan menciptakan kenangan abadi.

Kami akan sangat senang bila informasi pada buklet ini bisa membuat perjalanan Anda ke Jepang 
menjadi pengalaman yang lebih mendalam dan berkesan.

Halo, para Penjelajah!Halo, para Penjelajah!
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- Tokushima - Menarilah Seperti Tidak Ada yang Melihat di Tokushima yang Bersejarah

- Kyoto - Pengalaman Membuat Kertas Jepang di Kamitowa, Kyoto
- Hiraizumi - Rasakan Suasana Menenangkan di Chuson-ji Temple

- Itako - Rasakan Keseruan sebagai Pengantin di Kota Tepi Laut Itako yang Menawan
- Kanuma - Saksikan Salah Satu Festival Paling Menyenangkan di Jepang

- Matsuyama - Nostalgia Film "Spirited Away" di Dogo Onsen Honkan

- Yomitan - Dengarkan Suara Sanshin Okinawa

- Nagasaki - Tempat Kelahiran Agama Kristen di Jepang
- Komatsu - Belajar Kerajinan Tangan Jepang di Desa Tradisional

- Nabari - Pelajari Seni yang Hilang di Rumah Leluhur Para Ninja!

- Nagasaki - Budaya Internasional Hadir di Kunchi Festival

- Matsue - Kembali ke Masa Lalu di Matsue Castle
- Izumo - Temukan Ilham di Izumo Taisha

- Kaga - Peralatan Porselen Mode Otentik Kutani

- Kamakura - Pengalaman Zen Lengkap di Kencho-ji
- Okazaki - Menjadi Samurai di Kastel Bersejarah Jepang 

- Kumamoto - Saksikan Kelahiran Kembali Kumamoto Castle
- Yokohama - Temukan Kesadaran dan Kedamaian Batin di Tokozen-ji

- Nikko - Pondok Salju Penuh Lampu di Negeri Salju Ajaib

- Shizuoka - Pengalaman Otentik Pakaian dan Tarian Tradisional Jepang

- Ise Shima - Temukan Tempat Kelahiran Budidaya Mutiara di Ise Shima

- Hanamaki - Festival yang Tak Terlupakan di Hanamaki

- Kawagoe - Rasakan Salah Satu Festival Paling Dinamis di Jepang

T R A D I S I
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- Nikko - Perjalanan Memikat Menyusuri Kinugawa River yang Indah

- Kesennuma - Kagumi Bunga Azalea Musim Semi yang Bermekaran di Puncak Mount Tokusenjo yang Indah

- Hitachinaka - Keindahan Musiman di Hitachi Seaside Park
- Ashikaga - Berkeliling di Bawah Great Wisteria yang Megah

- Miyoshi - Shikoku Valley yang Terlindungi dan Terpencil

- Gero - Jelajahi Hida Osaka Falls yang Mistis

- Yamanouchi - Monyet Salju Berendam yang Terkenal akan Mencuri Hati Anda

- Kita Akita - Mari Jelajahi Budaya dan Keindahan Alam dari Kereta Api

- Biei - Nikmati Pemandangan Indah Pedesaan Hokkaido dengan Sepeda

- Komagane - Pemandangan Menakjubkan dari Atas Lintasan Kereta Gantung Tertinggi di Jepang

- Nemuro - Burung Bangau Jepang Menari dan Melayang di Negeri Salju Ajaib

- Gujo - Pengalaman Bersepeda yang Indah di Salah Satu Sungai Terjernih di Jepang

- Shari - Kagumi Beruang Coklat Ussuri di Shiretoko

- Takachiho - Jelajahi Ngarai di Tanah Mitos dan Legenda

- Kurobe - Tamasya di Kurobe Gorge Railway

- Tateyama - Ekspedisi Melintasi Pegunungan Alpen Jepang dengan Pemandangan Luar Biasa

- Beppu -  Mata Air Panas "Neraka" yang Penuh Keindahan Surgawi!

- Tanabe - Temukan Sisi Spiritual di Kumano Kodo Trail

- Sakai - Pemandangan Laut Spektakuler dari Tojimbo Cliffs di Fukui

A L A M
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- Setouchi - Pelajari Sejarah, Pembuatan, dan Budaya Katana di Museum Pedang Okayama

- Nambu - Singgah dan Nikmati Wangi Bunga di Tottori

- Kanazawa - Jelajahi Salah Satu Museum Seni Kontemporer Paling Penting di Jepang

- Seto - Kunjungi Maneki-Neko Museum Terbesar di Jepang

- Hakone - Kemegahan Seni dan Alam Menanti di Hakone Open-Air Museum

- Nagasaki - Renungi Peristiwa Sejarah di Nagasaki

- Yuzawa - Nikmati Festival Musik Luar Ruangan Terbesar di Jepang

- Fujikawaguchiko - Seni Menyatu dengan Alam dalam Harmoni Sempurna di Itchiku Kubota Museum

- Roppongi - Keunggulan Artistik di Mori Art Museum
- Houki - Benamkan Diri Anda dalam Fotografi di Pedesaan Tottori

- Tottori - Berjemur di Keindahan Pasir di Tottori

- Suita - Terhubung dengan Makhluk Hidup di NIFREL di Osaka

- Tokamachi - Seni Bertemu dengan Alam dalam Skala Besar di Niigata

- Nagasaki - Pilihan Hiburan Tanpa Henti Menanti di i+Land nagasaki

- Kyoto - GEAR - Pertunjukan Visual yang Melampaui Kata-kata
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- Onomichi - Semua Pesepeda Disambut di ONOMICHI U2

- Nanto - Nikmati Bermalam di Desa Warisan Dunia UNESCO

- Nakasatsunai - Berkemah Penuh Gaya dan Kenyamanan di Pedesaan Hokkaido yang Indah!

- Aizu-Wakamatsu - Tempat Makan Tepi Sungai yang Mewah di Aizu-Wakamatsu

- Miyoshi - Tenangkan Jiwa Anda di Iya Onsen Hotel

- Ibusuki - Berendam di Pasir

- Aizu-Wakamatsu - Bersantai di Perairan yang Menenangkan dan Pemandangan Indah di Ashinomaki Onsen

- Shirakawa-go - Nikmati Pesona Pedesaan di Salah Satu Desa Paling Indah di Jepang
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- Tottori - Melayang Tinggi di Atas Padang Pasir dengan Paraglider

- Minakami - Canyoning yang Asli dan Terbaik

- Sasebo - Berlayar ke Kepulauan Kujukushima di Nagasaki

- Miyazaki - Bersantailah di Aoshima Beach yang Penuh Sinar Matahari

- Daisen - Anda, Sepeda, dan Jalan Setapak

- Sado - Berkayak di Perairan Indah Sado Island

- Yamagata - Penginapan Ski Alpen Asli di Salah Satu Lereng Utama Jepang

- Yamanakako -  Bermain Golf dengan Pemandangan Mt. Fuji

- Ishigaki - Pulau Surgawi yang Luar Biasa

- Tanabe - Taklukkan Arus Deras di Dorokyo Gorge yang Indah!

- Shimanto - Mendayung di Perairan Jernih Shikoku

- Nihonmatsu - Rasakan Drifting di Salah Satu Sirkuit Paling Populer di Jepang

L U A R  R U A N G A N
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- Kobe -  Kobe Beef: Rasa yang Tak Bisa Diungkapkan dengan Kata-kata!

- Kanazawa - Kunjungi Pabrik Sake di Jantung Kota Kanazawa

- Takamatsu - Membuat Karya Seni yang Bisa Dimakan Secara Langsung di Tempat Pembuatan Wagashi

- Sendai - Tur Minum Otentik di Gang Belakang Sendai

- Iiyama - Bersantap Secara Unik di Jantung Daerah Salju Jepang

- Toba - Mendalami Budaya Menyelam yang Unik

- Kotohira - Selami Budaya Jepang di Kagawa
- Hokuto - Tur VIP ke Tempat Produksi Wiski Jepang yang Terkenal di Dunia

- Ichinoseki - Manjakan Diri Anda dengan Bir dan Sake Tohoku yang Nikmat

- Kaga - Camilan Manis Tradisional Penuh Cita Rasa di Sankaido

- Seki - Pelajari Seni Masakan Jepang dari Sang Ahli Sejati

M A K A N A N
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- Kurashiki - Permata Tersembunyi dari Jalanan Era Samurai di Kurashiki

- Sapporo - Patung Es Raksasa di Pusat Kota

- Nagoya - Menyelami Lebih Dalam tentang Warisan yang Kaya dari Teknologi Manufaktur

- Miharu - Basis Pemulihan dan Penciptaan Lingkungan di Fukushima
- Kawasaki - Pengalaman Terbaik Bertemu Doraemon di Fujiko F Fujio Museum 

- Suzuka - Rasakan Semua Sensasi Adrenalin di Sirkuit Formula Satu yang Otentik

- Kurashiki - Persiapkan Diri Anda untuk Merasakan Denim Terbaik Jepang

- Kanazawa - Kagumi Keajaiban Arsitektur di Kanazawa yang Bersejarah

- Fujiyoshida - Taman Hiburan Berlatar Mt. Fuji

- Kobe - Teknologi Jepang Terbaik Dipamerkan di Kawasaki Good Times World

- Motegi - Temukan Keseruan Berkecepatan Tinggi di Twin Ring Motegi

- Hamamatsu - Jelajahi Dunia Suzuki Motor Corporation

K O T A
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01 - Tokushima - Menarilah Seperti Tidak Ada yang Melihat di Tokushima yang Bersejarah 
02 - Matsuyama - Nostalgia Film "Spirited Away" di Dogo Onsen Honkan 
03 - Matsue - Kembali ke Masa Lalu di Matsue Castle 
04 - Izumo - Temukan Ilham di Izumo Taisha 
05 - Yomitan - Dengarkan Suara Sanshin Okinawa
06 - Kyoto - Pengalaman Membuat Kertas Jepang di Kamitowa, Kyoto
07 - Hiraizumi - Rasakan Suasana Menenangkan di Chuson-ji Temple 
08 - Kaga - Peralatan Porselen Mode Otentik Kutani 
09 - Nagasaki - Tempat Kelahiran Agama Kristen di Jepang 
10 - Komatsu - Belajar Kerajinan Tangan Jepang di Desa Tradisional 
11 - Itako - Rasakan Keseruan sebagai Pengantin di Kota Tepi Laut Itako yang Menawan 
12 - Kanuma - Saksikan Salah Satu Festival Paling Menyenangkan di Jepang 
13 - Kamakura - Pengalaman Zen Lengkap di Kencho-ji 
14 - Okazaki - Menjadi Samurai di Kastel Bersejarah Jepang
15 - Nabari - Pelajari Seni yang Hilang di Rumah Leluhur Para Ninja!  
16 - Ise Shima - Temukan Tempat Kelahiran Budidaya Mutiara di Ise Shima 
17 - Yokohama - Temukan Kesadaran dan Kedamaian Batin di Tokozen-ji 
18 - Kumamoto - Saksikan Kelahiran Kembali Kumamoto Castle
19 - Nagasaki - Budaya Internasional Hadir di Kunchi Festival 
20 - Hanamaki - Festival yang Tak Terlupakan di Hanamaki
21 - Nikko - Pondok Salju Penuh Lampu di Negeri Salju Ajaib  
22 - Kawagoe - Rasakan Salah Satu Festival Paling Dinamis di Jepang 
23 - Shizuoka - Pengalaman Otentik Pakaian dan Tarian Tradisional Jepang

T R A D I S I
Minat:01

KYOTO

TOKYO

Jepang adalah negara yang secara unik berhubungan dengan masa 
lalunya. Di kuil-kuil kuno dan di jantung kota-kota bersejarah, kekayaan 

warisan budayanya hidup sebagai sesuatu yang tidak hanya dapat 
dikagumi tapi juga diapresiasi. Dari pengalaman perjalanan yang merubah 

diri seperti yamabushi—tradisi pertapa gunung hingga praktik langsung 
di tempat Buddha Zen, gunakan semua indra Anda untuk menyelami 

semangat hidup Jepang dan masyarakatnya. Anda akan mendapatkan 
pemahaman mendalam tentang budaya Jepang, dan menemukan kembali 
diri Anda dalam prosesnya. Bukankah Jepang merupakan tujuan terbaik 

untuk perjalanan refleksi dan pengembangan diri? Jadikan masa lalu 
Jepang sebagai jendela masa depan Anda.

Mina t : 01
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Setiap perjalanan ke Prefektur Ehime harus menyempatkan singgah 
di Dogo Onsen Honkan, yang bisa dikatakan merupakan mata air 
panas tertua di Jepang. Penggemar animasi Jepang mungkin 
mengenali fasad bangunan—konon pemandian Dogo Onsen Honkan 
adalah sumber inspirasi gedung pemandian di "Spirited Away“, film 
pemenang penghargaan oleh salah satu studio anime atau animasi 
paling bergengsi di Jepang. Di dalamnya, terdapat lorong, kamar, dan 
tangga berbentuk seperti labirin. Desain tatami dan kayunya akan 
membuat Anda merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu. Anda 
dapat membayangkan bagaimana rasanya hidup di zaman lebih dari 
seabad yang lalu, ketika pemandian air panas ini dikunjungi oleh 
Keluarga Kekaisaran. Sumber air Dogo Onsen Honkan berasal dari 
delapan belas mata air yang berbeda untuk memastikan suhu yang 
sempurna, dan membuatnya aman bahkan untuk kulit yang paling 
sensitif. Manfaat kesehatan dan relaksasi terbaik menanti Anda di 
pemandian yang menenangkan ini. Surga mata air panas tradisional 
ini sangat mudah diakses, hanya membutuhkan waktu 15-20 menit 
dengan kereta api dari JR Matsuyama station atau Matsuyama-shi 
station. Matsuyama dapat ditempuh dengan 95 menit penerbangan 
dari Haneda Airport Tokyo.

Nostalgia Film "Spirited Away" 
di Dogo Onsen Honkan
Bersantai sambil berendam di pemandian 
air panas yang mempesona

02

 5-6 Dogoyuno-machi, Kota Matsuyama, 
     Prefektur Ehime 

 https://dogo.jp/en/

Dogo Onsen Honkan
道後温泉本館

 Tokushima City Center, Prefektur Tokushima 
 https://discovertokushima.net/en/topics/awa-odoridance/

Awa Odori
阿波踊り

Setiap tahunnya, dari tanggal 12-15 Agustus, tabuhan genderang, 
derapan geta, serta seruan "Yattosa!" dan "Yatto yatto!" yang penuh 
semangat menghidupkan kota Tokushima. Semua berawal dari 
sini, lebih dari empat abad yang lalu. Bersamaan dengan datangnya 
musim panas, festival-festival nasional Jepang menampilkan tarian 
tradisional ini. Hal ini menjadikan festival di Tokushima sebagai 
festival musim panas terbesar di Jepang, yang dapat menarik hingga 
ratusan ribu pengunjung. Nikmati parade penari, dengan suasana 
penuh keceriaan yang dapat membuat Anda ikut bergoyang. Ikuti 
iramanya dan jika Anda cukup beruntung, Anda dapat mengikuti 
keseruan secara langsung di salah satu kelompok yang terbuka 
untuk penari pemula. Awa Odori Kaikan menampilkan pertunjukan 
harian, dengan wawasan lebih dalam mengenai tarian tersebut dapat 
dipelajari di Awa Dance Museum.

Menarilah Seperti Tidak Ada 
yang Melihat di Tokushima 
yang Bersejarah
Berpartisipasi di salah satu acara tari 
tradisional paling terkenal di Jepang

01
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Terdapat banyak kastel di seluruh Jepang, tetapi karena sering terjadi 
gempa bumi dan kebakaran, sebagian besar kastel tersebut merupakan 
bangunan yang telah direkonstruksi di zaman modern. Hanya sedikit 
kastel yang masih tersisa dalam konstruksi kayu aslinya, dan hampir tidak 
ada yang ditetapkan sebagai Harta Karun Nasional Jepang. Berkat upaya 
penduduk setempat, Matsue Castle adalah salah satu dari sedikit kastel 
yang beruntung tersebut. Bangunan asli berusia 400 tahun ini jika dilihat 
sekilas tampak seperti bangunan lima lantai, tetapi sebenarnya kastel ini 
memiliki enam lantai. Pendakian tangganya lumayan banyak, tetapi Anda 
akan melihat pemandangan yang menakjubkan begitu mencapai puncak. 
Anda dapat beristirahat saat mendaki tangga sambil menikmati berbagai 
perlengkapan samurai yang dipamerkan. Berkunjunglah di musim semi 
untuk menikmati salah satu pemandangan bunga sakura yang paling 
indah di Jepang. Sementara itu di musim gugur, Anda dapat menyaksikan 
keindahan daun yang berguguran. Jika Anda lelah, ikuti tur perahu di kolam 
kastel untuk menikmati pemandangan kastel yang indah dan pepohonan 
yang berjajar di air. Pergilah bersama anak-anak; mereka akan sangat 
menyukai aktor-aktor yang berpakaian seperti samurai dan ninja!

Terletak di Pedesaan Shimane, Anda akan menemukan Izumo Taisha, salah 
satu kuil Shinto terpenting di Jepang. Meskipun tidak setenar Kuil Agung 
Ise di Mie, kuil ini tetap memiliki peran penting dalam agama Shinto. Kuil ini 
didedikasikan untuk Okuninushi, dewa yang berhubungan dengan banyak 
aspek, termasuk hubungan interpersonal. Untuk alasan ini, pastikan untuk 
bertepuk tangan empat kali, bukan dua kali seperti biasanya saat berdoa. 
Tepuk tangan ekstra tersebut adalah untuk pasangan Anda! Oktober 
adalah bulan yang sangat sibuk di Izumo Taisha. Semua dewa dari seluruh 
Jepang meninggalkan kuil mereka untuk mengunjungi Okuninushi, dan ada 
festival besar untuk menyambut mereka. Anda tidak akan ingin melewatkan 
perayaan tersebut jika berada di daerah ini pada bulan Oktober. Saat Anda 
mendekati kuil, Anda akan menemukan beberapa gerbang torii. Jalur 
menuju kuil ini dibagi menjadi tiga jalur, tetapi Anda harus menghindari 
berjalan di tengah karena jalur ini diperuntukkan bagi para dewa. Karena 
kuil ini telah dibangun kembali beberapa kali, saat ini tinggi kuil jauh lebih 
pendek dari sebelumnya. Meski begitu, arsitektur tradisional dan atap jerami 
tetap dipertahankan agar pesona kuil terus terjaga. Terletak di tengah alam 
Daisen-Oki National Park yang menakjubkan, kuil ini adalah tempat yang 
menyambut setiap pencari keindahan spiritual atau pemandangan.

Temukan Ilham di Izumo Taisha
Pergi mengembara dan kunjungi tanah sakral 
di Pedesaan Shimane
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 195 Kizukihigashi, Kota Taisha, Kota Izumo, Prefektur Shimane 
 https://www.izumo-kankou.gr.jp/english/4760

Izumo Ooyashiro (Izumo Shrine)
出雲大社

Kembali ke Masa Lalu di Matsue 
Castle
Jelajahi kastel berusia ratusan tahun yang masih 
dalam keadaan aslinya

03

 1-5 Tono-machi, Kota Matsue, Prefektur Shimane 
 https://www.kankou-shimane.com/en/?p=649

Matsue (Castle) Jyosan Koen Office
松江城山公園管理事務所

神楽殿 (Hall for sacred dances)

 御本殿 (Main Structure) 、拝殿 (Oracle Hall) 、銅鳥居 (Bronze Torii Gate)

勢溜 (Seidamari)
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Kamitowa berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jepang, 
yaitu 'kami' (kertas) dan 'wa' (tradisi Jepang). Terletak di Kota Kyoto, 
di Kamitowa Anda dapat mempelajari kerajinan kuno membuat kertas 
Jepang, atau washi. Washi memiliki sejarah sejak 1400 tahun lalu, berawal 
dari pekerjaan sampingan musim dingin bagi para petani. Awalnya 
mereka memproduksi bahan mentah kertas Jepang, kemudian kertasnya 
diproduksi di dalam rumah pada bulan-bulan yang dingin. Cara pembuatan 
kertas dari bahan mentah seperti ini umum dilakukan hingga 100 tahun 
yang lalu, ketika kertas asing yang diproduksi secara massal menjadi 
lebih umum karena produksinya yang cepat dan biayanya yang lebih 
murah. Meskipun saat ini hanya ada sedikit rumah yang memproduksi 
washi, teknik ini telah mengalami kebangkitan di era modern yang penuh 
kesadaran lingkungan. Kamitowa didirikan dengan tujuan melestarikan 
warisan kerajinan kertas Jepang, dan berbagi budaya serta tradisi dengan 
orang-orang dari seluruh dunia. Pengunjung Kamitowa dapat memilih 
mengikuti berbagai jenis pelatihan yang ditawarkan, mulai dari pembuatan 
kartu pos, dekorasi dinding, hingga alas meja. Mereka yang mencari 
pengalaman budaya yang lebih dapat memilih untuk membuat buku 
'Goshuin', edisi khusus yang dapat Anda bawa untuk berziarah ke kuil dan 
tempat pemujaan, dengan menerima stempel yang menjadikannya barang 
koleksi unik Anda. Cobalah kerajinan tradisional Jepang ini dan pulang 
dengan membawa kenang-kenangan buatan tangan Anda sendiri.

Pengalaman Membuat Kertas 
Jepang di Kamitowa, Kyoto
Pelajari kerajinan tradisional Jepang dan 
buatlah suvenir penuh kenangan
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 345 Sanjo-cho, Daerah Nakagyou, Kyoto 
 https://www.kurauchi.co.jp/kamitowa/english/

KAMITOWA
紙TO和

 815-3 Nagahama, Desa Yomitan, Distrik Nakagami, Prefektur Okinawa
 http://www.asovivasanshin.com/

ASOVIVA
ASOVIVA（アソビバ）

Jika Anda seorang pencinta musik yang menyukai instrumen otentik, 
Anda pasti ingin berkunjung ke resor Asoviva di Nagahama, Desa Yomitan, 
Okinawa. Resor ini juga merupakan pabrik instrumen yang mengkhususkan 
diri dalam pembuatan sanshin Okinawa, pendahulu shamisen Jepang 
yang terkenal dengan dentingan khasnya dalam banyak lagu-lagu rakyat 
tradisional favorit. Tempat ini cocok dikunjungi semua orang, baik bagi 
musisi handal maupun mereka yang belum pernah menyentuh alat musik 
sebelumnya, semua dapat mengikuti kelas sesuai dengan tingkat keahlian 
musiknya. Jika Anda ingin terus berlatih meski sudah kembali ke rumah, 
pergilah ke toko yang menjual berbagai sanshin untuk pemula dan pemain 
virtuoso. Anda bahkan akan mendapat buku musik yang penuh dengan 
panduan lagu mulai dari favorit klasik Okinawa hingga lagu pop terbaru! 
Setiap kelas berdurasi 70 menit, dengan lebih banyak sesi bebas tersedia 
untuk pemain tingkat lanjut. Bawalah sebagian warisan Okinawa dan 
hadiahkan lantunan musik untuk diri Anda dan orang yang Anda sayangi. 
Yomitan dapat dicapai sekitar 70 menit dengan mobil dari Naha Airport 
Okinawa, dan juga terkenal dengan tembikar Okinawa dan kerajinan 
tangan tradisional lainnya.

Dengarkan Suara Sanshin Okinawa
Ikuti pelajaran musik tradisional Okinawa

05
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Terletak di wilayah barat daya Prefektur Ishikawa, Kaga terkenal dengan 
kerajinan tradisionalnya. Yang paling terkenal adalah porselen yang 
dikenal sebagai tembikar Kutani, dengan coraknya yang cerah dan 
berani membuatnya mencolok di antara keramik Jepang lainnya. Di 
Kutaniyaki Kamaato Tenjikan, pengunjung dapat mempelajari berbagai hal 
tentang kerajinan bersejarah ini, serta mengagumi karya tradisional dan 
kontemporer di ruang pamerannya. Museum ini juga menyimpan sisa-sisa 
tungku pembakaran Kutani tertua, yang dibangun pada tahun 1826. Di sini, 
Anda dapat menyaksikan pengrajin ahli sedang bekerja seperti membentuk, 
membakar, dan mengecat karya mereka dengan teknik yang sudah terbukti 
sejak lama. Tapi mengapa Anda puas hanya dengan melihat? Pengunjung 
diundang untuk membuat karya seni mereka sendiri di roda tembikar atau 
melukis porselen Kutani asli, yang dilakukan di bawah bimbingan pengrajin 
tembikar veteran. Dua pelatihan berbeda tersedia untuk pengunjung pemula 
dan berpengalaman. Berikan alamat Anda ke museum, dan mereka akan 
mengirimkan hasil karya Anda setelah selesai, yang dapat menjadi suvenir 
berharga seumur hidup. Tempat artistik ini terletak di jantung salah satu 
daerah pemandian air panas utama Prefektur Ishikawa, dapat dicapai 
dengan hanya 10 menit menggunakan bus lokal dari Kaga Onsen station.

Peralatan Porselen Mode Otentik 
Kutani
Ciptakan mahakarya di museum dengan 
tempat pembakaran porselen yang berusia 
hampir 200 tahun

08

Yunokuni no Mori adalah satu-satunya desa hutan yang terletak di tengah-
tengah hutan seluas lebih dari 100 hektar dekat resor mata air panas Awazu 
Onsen. Di sini, pengunjung yang berjiwa seni dapat mempelajari lebih dari 
50 jenis kerajinan tradisional Jepang, yang banyak berasal dari daerah 
sekitarnya di Prefektur Ishikawa. Dengan rumah tradisional bergaya Echizen 
beratap pelana yang direkonstruksi untuk memberikan nuansa lanskap kota 
abad pertengahan, desa ini akan memikat pengunjung sejak pertama kali 
mereka tiba. Melangkah melewati pintu dan Anda akan berkesempatan 
untuk mencoba semua kerajinan yang Anda inginkan, mulai dari pernis 
Wajima hingga pembentukan tembikar Kutani, kerajinan daun emas, 
pewarnaan stensil, pembuatan kertas washi tradisional Jepang, dan banyak 
lagi. Jika Anda lebih suka mengagumi karya seni para pengrajin, Anda dapat 
menyaksikan para pengrajin tembikar dan barang pecah belah beraksi, atau 
mengagumi banyak karya agung yang dipamerkan di pameran desa. Jika 
Anda ingin memuaskan rasa lapar dan dahaga, istirahatlah di salah satu 
restoran dan nikmati secangkir kopi, teh, atau makanan tradisional Jepang 
yang dibuat dari bahan-bahan lokal asli Kaga sambil mengagumi hutan 
purba di sekitar Anda. Hanya 50 menit dengan mobil atau 25 menit dengan 
kereta ekspres khusus dari Kanazawa, liburan di hutan artistik ini menjadi 
salah satu dari sekian banyak tempat wisata tersembunyi di Jepang.

Belajar Kerajinan Tangan Jepang 
di Desa Tradisional
Nikmati pengalaman langsung tradisi artistik 
yang tak lekang oleh waktu dalam suasana 
hutan yang tenang

10

Terletak di sepanjang Jalur Tohoku Shinkansen, Hiraizumi merupakan 
salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO. Di masa lalu, kota ini pernah 
menyaingi Kyoto dalam kepentingan budayanya. Chuson-ji Temple adalah 
bagian penting dari warisan budaya tersebut. Kuil ini didirikan pada tahun 
850 dan akhirnya menjadi salah satu kompleks kuil terpenting di kawasan 
ini. Sebagian besar layanan dan ritual diadakan di aula utama. Anda akan 
perlahan-lahan menyadari besarnya kuil ini saat berjalan di halaman kuil. 
Dengan hamparan lumut di seluruh kompleks kuil, menjadikan suasana 
kuil penuh kehangatan. Bagian kuil terpenting adalah Konjikido Golden 
Hall, yang didedikasikan untuk Buddha Amida Nyorai. Aula ini juga satu-
satunya bangunan asli yang masih ada di Chuson-ji dan ditutupi dengan 
daun emas di bagian dalam dan luar, memberikan tampilan mencolok 
yang membuat Anda tidak akan mengalihkan pandangan. Kuil ini adalah 
salah satu bangunan pertama yang ditetapkan sebagai Harta Karun 
Nasional Jepang. Layanan panduan audio tersedia dalam bahasa Inggris. 
Perjalanan ke Hiraizumi memakan waktu kurang dari tiga jam dari Tokyo 
dengan shinkansen dan kereta lokal.

Ikuti tur Silence yang mencakup lima wilayah berbeda, Desa Tomogi 
(Sotome), Kota Nagasaki, Semenanjung Shimabara, Hirado, dan 
terakhir Kepulauan Goto. Masing-masing merupakan perhentian kru 
film Martin Scorsese saat membuat film “Silence”. Film ini didasarkan 
pada novel yang ditulis oleh Endo Shusaku tentang umat Kristen dan 
bagaimana mereka bertahan hidup selama dua abad di desa-desa 
kecil, tersembunyi dari pandangan para penganiaya brutal mereka. 
Pada tahun 2018, UNESCO mengakui dua belas situs di wilayah 
Nagasaki yang terkait dengan "Umat Kristen Tersembunyi". Tur yang 
dijamin dapat memperkuat keyakinan Anda, apa pun agama Anda.

Rasakan Suasana Menenangkan 
di Chuson-ji Temple

Tempat Kelahiran Agama 
Kristen di Jepang

Perjalanan transendental ke utara menuju kota 
sejarah pesaing Kyoto, Hiraizumi

Pelajari bagaimana umat Kristen beribadah 
secara diam-diam selama periode pelarangan

07 09

 202 Hiraizumi Koromonoseki, Kota Hiraizumi, 
     Distrik Nishiiwai, Prefektur Iwate

 https://www.chusonji.or.jp/language_en/
     index.html

Chuson-ji Temple
中尊寺

 9-101-9 Yamashiro Onsen, Kota Kaga, 
    Prefektur Ishikawa

 https://visitkaga.jp/kutani-kamaato/

Kutaniyaki Kamaato Tenjikan
九谷焼窯跡展示館

 Na-3-3 Awazu Onsen, Kota Komatsu, 
     Prefektur Ishikawa

 https://yunokuni.jp/mori/?lang=en

Traditional Handicrafts Village 
Yunokuni no Mori
加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森

 Hidden Christian Sites Information Center di Nagasaki dan Amakusa, 
      Dejima Wharf 2F, 1-1-205 Dejima-machi, Kota Nagasaki, Prefektur Nagasaki

 http://kyoukaigun.jp/en/ 
     https://www.discover-nagasaki.com/en

Nagasaki Prefecture Tourism Association
長崎県観光連盟
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Itako adalah sebuah kota kecil yang terletak di dekat pantai selatan 
Prefektur Ibaraki. Dengan akses sungai ke Edo (Tokyo kuno), kota ini 
berkembang pesat selama periode feodal Jepang. Dibangun di atas kanal, 
Itako dahulu bergantung pada perahu sebagai alat transportasinya. Salah 
satu tradisi terkenal yang bersumber dari warisan ini adalah pengantin 
wanita diantar dengan perahu ke tempat pengantin pria, dan tradisi ini 
sekarang diciptakan kembali sebagai acara utama Iris Festival di Itako. 
Dari akhir Mei hingga awal Juni, bunga iris berwarna cerah bermekaran 
di kota ini akan membuat Anda terpesona. Lebih dari 1 juta iris dari 500 
varietas memenuhi kota sebagai bagian dari Suigo Itako Iris Festival. 
Pasangan yang baru saja atau akan segera menikah banyak mendaftar 
acara ini untuk membuat pengikatan janji mereka seromantis mungkin. 
Anda dapat merasakan kegembiraan mempelai wanita saat menyaksikan 
mereka duduk di atas perahu tradisional. Yang juga umum dilakukan 
selama festival adalah naik becak. Pertimbangkan untuk menyewa 
becak selama acara sehingga Anda dapat duduk santai dan menikmati 
perjalanan sembari menikmati lanskap Kota Itako yang menawan. Itako 
dapat dicapai hanya dalam waktu 40 menit dengan kereta api dari Narita 
Airport (70 menit dari Tokyo station), menjadikannya tempat perjalanan 
sehari yang sangat baik bagi pengunjung ke area Tokyo.

Rasakan Keseruan sebagai 
Pengantin di Kota Tepi Laut Itako 
yang Menawan
Ikuti perjalanan indah dan romantis ke daerah 
Ibaraki yang terkenal dengan Iris Festival-nya

11

Jepang memiliki berbagai jenis festival, dan salah satu yang paling 
memesona adalah Kanuma Autumn Festival, yang diadakan setiap 
minggu kedua bulan Oktober di Imamiya Shrine, dekat Nikko. 
Inti dari perayaan ini—yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya 
Takbenda UNESCO—adalah dua puluh tujuh kendaraan hias kayu 
besar, yang dirawat keindahannya oleh pengrajin menggunakan 
keterampilan kuno. Kendaraan hias raksasa ini diangkut ke jalan-
jalan, dihadapkan satu sama lain dalam pertunjukan musik yang 
penuh dengan kegembiraan. Dari pertunjukan kembang api tepi 
laut yang memesona hingga jalan-jalan yang penuh dengan kedai 
makanan lezat—nikmati pengalaman penuh warna dan rasa yang 
memanjakan semua panca indra.

Saksikan Salah Satu Festival 
Paling Menyenangkan di Jepang
Tradisi berusia berabad-abad yang semakin 
bersinar saat musim gugur dengan ritual 
musiman populer

12

 626 Tsuji, Kota Itako, Prefektur Ibaraki 
 https://visititako.com/

Suigo-Itako Ayame Festival
水郷潮来あやめまつり

 1688-1 Imamiya-cho, Kota Kanuma, Prefektur Tochigi 
 https://visitkanuma.jp/

Kanuma Autumn Festival
鹿沼秋まつり

© Itako City

© Itako City

© Itako City
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Di empat puluh delapan Akame Falls—tempat latihan klan ninja Iga 
yang terkenal di abad ke-15 dan ke-16—Anda juga bisa merasakan 
menjadi ninja selama sehari. Dengan mengenakan pakaian ninja 
asli, Anda akan belajar langsung teknik konsentrasi, pendakian, dan 
penyusupan yang tak lekang dimakan zaman. Menggunakan simulasi 
VR, Anda dapat menghindari lemparan senjata dan mempertahankan 
diri dalam pelemparan shuriken. Pada tur 90 menit ini, Anda akan 
melintasi hutan purba dan arus deras di sepanjang jalur yang pasti 
akan menyenangkan bagi seluruh keluarga—baik para pecinta alam 
maupun para penggemar ninja. Anak-anak di bawah tujuh tahun harus 
didampingi oleh orang dewasa. Akame berjarak 2,5 jam dengan kereta 
api atau mobil dari Chubu Centrair International Airport.

Pelajari Seni yang Hilang di 
Rumah Leluhur Para Ninja!
Wisata alam, sejarah, dan pelatihan bela diri 
di tengah Akame Falls

15

 861-1 Nagasaka, Kota Akame, Kota Nabari, Prefektur Mie 
 http://ninja-valley.com/

The Akame 48 Falls
赤目四十八滝エコツアーデスク

Tempat kelahiran budidaya mutiara dapat ditelusuri hingga ke laut Ise 
Shima, salah satu bagian dari Ise-Shima National Park Jepang dan 
tempat dimulainya budidaya mutiara pertama di dunia yang sukses. 
Pada tahun 1888, pembiakan Akoya yang menghasilkan mutiara 
setengah dimulai di Teluk Ago di Ise Shima, dan pada tahun 1906 
metode untuk menghasilkan mutiara bundar dikembangkan. Teknik 
ini menyebar ke seluruh dunia, dan sejak itu berkontribusi dalam 
pertumbuhan industri mutiara di seluruh dunia. Pengunjung Pearl 
Falco di Kota Ise dapat mempelajari semua tentang jenis mutiara, 
dari berbagai warna, bentuk, dan ukuran di mana tidak ada dua yang 
persis sama. Cari tahu bagaimana mutiara dievaluasi dan dinilai, 
dari kilau hingga kulit mutiara dan banyak lagi. Kemudian, Anda juga 
bisa berbelanja perhiasan mutiara, atau bahkan membuat sendiri di 
tempatnya langsung. Pilihlah semuanya sampai ke warna dan ukuran 
mutiaranya, dan Anda akan mendapatkan perhiasan unik hasil karya 
Anda sendiri. Ise Shima juga memiliki banyak kuliner lezat yang dapat 
memanjakan lidah, mulai dari lobster berduri hingga tiram dan kerang 
abalon. Kota ini dapat dijangkau dalam waktu 90 menit dengan kereta 
api atau mobil dari Nagoya, Ise Shima telah lama berhasil menawan 
para wisatawan dengan keindahan lautnya.

Temukan Tempat Kelahiran 
Budidaya Mutiara di Ise Shima
Nikmati sejarah dan keindahan permata 
alam di tempat asalnya

16

 Anagawa, Distrik Isobe, Kota Shima, Prefektur Mie
    101 Isshiki-cho, Kota Ise, Prefektur Mie

 https://www.p-falco.com/en/

Pearl Falco
パールファルコ / Pearl Falco

Kencho-ji, sebuah kompleks kuil yang mengesankan di kaki bukit 
utara Kamakura, adalah kuil Buddha Zen tertua di Kamakura. 
Didirikan pada tahun 1253 oleh penguasa saat itu, Hojo Tokiyori, kuil 
ini dikenal sebagai salah satu dari lima kuil zen terbesar di Kamakura, 
dan merupakan rumah bagi pusat pelatihan Zen pertama di Jepang. 
Saat ini, banyak pengunjung mampir untuk melihat lonceng kuil 
(Bonsho), yang dibuat pada tahun 1255 dan telah ditetapkan sebagai 
Harta Karun Nasional. Pengunjung yang ingin mencoba pengalaman 
meditasi Zen, dipersilakan mengikuti sesi zazen dalam bahasa 
Inggris, yang diadakan beberapa kali setiap tahun. Seorang biksu 
berbahasa Inggris akan memberikan penjelasan dan membimbing 
peserta melalui latihan ini dalam kesadaran penuh (mindfulness). 
Setelah sesi selesai, pengunjung diundang untuk menghadiri sesi 
tanya jawab dalam bahasa Inggris, lengkap dengan minuman seperti 
teh hijau dan camilan manis tradisional Jepang. Wisatawan yang 
tertarik dapat menemukan jadwal sesi meditasi bahasa Inggris 
Kencho-ji di situs web resmi kuil.

Pengalaman Zen Lengkap di 
Kencho-ji
Temukan pencerahan dengan meditasi di 
salah satu kuil Zen terpenting di Kamakura

13

Wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah abad 
pertengahan Jepang pasti akan menikmati perjalanan ke Okazaki Castle. 
Kastel ini awalnya dibangun pada abad ke-15, paling terkenal sebagai 
tempat kelahiran shogun Tokugawa Ieyasu. Meskipun sebagian besar telah 
hancur selama bertahun-tahun, menara luar kastel ini sepenuhnya dibangun 
kembali pada tahun 1959, dan sekarang menjulang tinggi di atas lanskap 
kota sekitarnya. Kunjungi Mikawa Bushi and Ieyasu Museum—pusat sumber 
daya sejarah yang terletak di halaman kastel—dan Anda dapat mencoba 
pakaian samurai di masa feodal. Kenakan baju besi lengkap, beserta helm 
dan bilah katana, lalu berfotolah dengan latar belakang benteng yang 
mencolok. Di dalam benteng kastel, Anda akan melihat sejumlah senjata 
spektakuler, baju zirah, dan barang bersejarah yang dipamerkan. Anda juga 
dapat berjalan santai di sekitar halaman kastel, melihat bunga sakura dan 
wisteria di musim semi yang menjadi tujuan populer karena keindahannya. 
Jika Anda berkunjung di musim panas, Anda dapat menyaksikan salah satu 
pertunjukan kembang api paling mengesankan di Jepang. Jelajahi kota di 
sekitar kastel dan Anda akan menemukan toko-toko serta restoran yang 
menawarkan hidangan lokal. Salah satu hidangan yang perlu dicoba adalah 
hatcho miso, makanan khas lokal yang diproduksi di sini sejak zaman 
shogun. Nikmati pemandangan gudang tradisional dan biarkan lidah Anda 
merasakan langsung sejarah dan budaya Okazaki.

Menjadi Samurai di Kastel 
Bersejarah Jepang 
Mencoba baju besi tradisional di tempat 
kelahiran salah satu shogun terhebat di Jepang

14

 8 Yamanouchi, Kota Kamakura, Prefektur Kanagawa 
 https://trip.pref.kanagawa.jp/destination/kencho-

     ji-temple/153

Kencho-ji Temple
建長寺

 Okazaki Park, 561-1 Kosei-cho, Kota Okazaki, 
     Prefektur Aichi 

 https://travel.okazaki-kanko.jp/en/

Okazaki Public Service 
(Okazaki Park)
一般社団法人岡崎パブリックサービス（岡崎公園）

© Okazaki City

© 一般社団法人岡崎パブリックサービス

© Okazaki City
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Pernah bertanya-tanya bagaimana jadinya jika Jepang mengadakan pesta 
dan mengundang Cina, Belanda, dan Portugal? Semua ada di Kunchi 
Festival, Nagasaki! Kostum warna-warni dan tarian dari berbagai budaya 
tergabung dalam perayaan tahunan yang diadakan setiap musim gugur 
sejak tahun 1634 ini. Rasakan kekuatan Tarian Naga (Dragon Dance), 
menampilkan boneka naga besar yang dikendalikan oleh tim penari yang 
menghidupkannya dengan penampilan mereka yang meriah. Perhatikan 
para penari bertopeng yang mengenakan jubah dan topi warna-warni. 
Parade ini adalah pesta terbaik untuk mata dan telinga kita! Tempat 
duduk tersedia dengan biaya tambahan, atau Anda dapat melihat sekilas 
prosesnya dari luar area tempat duduk secara gratis. Prosesi ini terlihat 
dari Chuo Park, Suwa Shrine, Yasaka Shrine, dan Otabisho. Jangan 
lewatkan festival ini, karena bila menyaksikan semua pertunjukan, 
mitosnya dapat membawa keberuntungan bagi Anda! Kunchi Festival 
diadakan setiap tahun selama tiga hari dari tanggal 7 hingga 9 Oktober, 
di mana selama itu Anda juga dapat menikmati pertunjukan di alun-alun 
Nagasaki station dan lokasi lain di seluruh kota. Ini merupakan waktu yang 
tepat untuk menikmati perpaduan budaya di Nagasaki.

Budaya Internasional Hadir di 
Kunchi Festival
Acara tahunan terbesar Nagasaki yang 
memamerkan ikatan lintas budaya

19

Jika ingin menjadikan perjalanan Anda lebih istimewa, pertimbangkan 
untuk mengunjungi tempat yang unik di Kota Hanamaki di timur 
laut Jepang. Selain alam yang indah dan mata air panas yang 
menenangkan, Anda akan menemukan festival yang telah tercatat 
di buku rekor. Hanamaki Matsuri (Hanamaki Festival) berakar pada 
legenda lokal dan budaya tradisional, yang dimulai pada tahun 1593 
di bawah naungan Kita Shosai, pendiri kota. Saat ini Anda masih 
dapat mengambil bagian dalam sejarah yang kaya ini, karena lebih 
dari seratus mikoshi Hanamaki diarak melewati jalanan kota. Kagumi 
kendaraan hias yang megah, saksikan tarian dari cerita rakyat, 
dan kagumi kagura (tarian seremonial yang penting dalam tradisi 
Shinto) yang kompleks. Suasana festival yang menggetarkan hati 
akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pengunjung bahkan 
diajak untuk bergabung dan membantu memikul kendaraan hias! 
Kota ini sangat mudah dijangkau, terletak di sepanjang jalur kereta 
cepat Shinkansen Tohoku sekitar 4 jam di timur laut Tokyo. Festival 
berlangsung pada akhir pekan kedua bulan September. Jika tidak bisa 
hadir, Hanamaki tetap layak dikunjungi di musim apa pun, karena mata 
air panas dan cagar alam mereka buka sepanjang tahun.

Festival yang Tak Terlupakan 
di Hanamaki
Jumlah kuil mikoshi pemecah rekor akan 
memikat Anda di perayaan ini!

20
 Kota Nagasaki, Prefektur Nagasaki 
 https://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/64/

Nagasaki Kunchi
長崎くんち

Mari beranjak memasuki ketenangan Tokozen-ji, kuil Buddha Zen yang 
terletak di selatan Yokohama, dan tinggalkan hiruk pikuk dunia modern. 
Meskipun didirikan sekitar tahun 1200 yang menjadikannya salah satu 
kuil Zen tertua di Jepang, Tokozen-ji memiliki pemandangan yang 
sangat modern. Kuil ini adalah salah satu dari sedikit kuil di Jepang 
yang menawarkan program zazen (mediasi Zen) khusus untuk tamu 
internasional, dengan pengajaran dan bantuan dalam bahasa Inggris. Baik 
kepala kuil maupun penanggung jawab kuil pernah tinggal di luar negeri dan 
menyambut baik kesempatan untuk memperkenalkan kepada wisatawan 
praktik meditasi Zen yang penuh pencerahan. Tokozen-ji didedikasikan 
untuk Yakushi-Nyorai, Buddha pengobatan dan penyembuhan, dan patung 
inilah yang mengawasi pengunjung saat mereka bermeditasi di aula utama. 
Sesi berlangsung dua kali seminggu di sore hari dan dapat dipesan untuk 
individu maupun kelompok. Mereka yang mungkin kesulitan duduk bersila di 
lantai dalam waktu lama dipersilakan untuk menggunakan kursi kuil. Setelah 
sesi zazen, pengunjung disuguhi secangkir teh hijau yang menyegarkan dan 
makanan penutup tradisional Jepang.

Temukan Kesadaran dan 
Kedamaian Batin di Tokozen-ji
Merenungkan makna hidup yang sebenarnya di 
salah satu kuil Zen di Yokohama

17

Kumamoto Castle mengalami kerusakan signifikan saat Gempa Kumamoto 
2016, dan upaya rekonstruksi terus berlanjut hingga hari ini. Pada bulan 
Oktober 2019, telah diumumkan bahwa area tertentu dibuka kembali untuk 
umum untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Saat ini, pengunjung sekali 
lagi dapat melihat benteng utama yang berdiri tegak—di mana konstruksi 
terjadi paling pesat—dari dekat dengan segala kemegahannya. Musim 
semi adalah waktu yang ideal untuk mengunjungi kastel, karena Anda 
dapat menikmati pemandangan bunga sakura yang bermekaran di seluruh 
halaman kastel. Pada 29 April 2020, jalur pemandangan yang tinggi dibuka. 
Dengan panjang 350 meter dan tinggi 6 meter, jalur ini menawarkan 
pemandangan kastel yang unik, yaitu kerusakan yang diakibatkan gempa 
bumi, dan upaya rekonstruksi. Dikatakan bahwa akan memakan waktu 
sekitar dua puluh tahun untuk sepenuhnya memulihkan kastel ke kondisi 
sebelum gempa, tetapi kastel ini tetap menjadi tujuan yang menarik hingga 
saat ini—dan menjadi tempat yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan. 
Kumamoto Castle berlokasi strategis di jantung Kota Kumamoto, dapat 
ditempuh hanya dengan 10 menit berjalan kaki dari halte trem Kumamoto 
Castle/City Hall, 17 menit berkendara dari Kumamoto station. Di dekatnya 
terdapat situs bersejarah dan budaya menarik lainnya, seperti kediaman 
Lafcadio Hearn (juga dikenal sebagai Koizumi Yakumo) yang terawat rapi, 
salah satu cendekiawan awal Jepang terkemuka yang berasal dari dunia 
Barat yang juga seorang penulis dan folklorist.

Saksikan Kelahiran Kembali 
Kumamoto Castle
Terbuka untuk umum selama rekonstruksi

18

 2-40-8 Kamariya-minami, Daerah Kanazawa, 
     Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa

 https://www.tokozenji.or.jp/english

Hakusan Tokozenji
白山 東光禅寺

 Kami-cho, Kota Hanamaki, Prefektur Iwate
 https://www.kanko-hanamaki.ne.jp/en/festivals/

     index.html

Hanamaki Festival
花巻まつり実行委員会事務局

 1-1 Honmaru, Distrik Chuo, Kota Kumamoto
     Prefektur Kumamoto

 https://castle.kumamoto-guide.jp/en/

Kumamoto Castle
熊本城

© NPTA© NPTA

© NPTA

© Kumamoto Castle General Office

© Kumamoto Castle General Office

© Kumamoto Castle General Office

© Tokozenji

© Tokozenji

© Tokozenji
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Di distrik "Edo Kecil" di Kawagoe, tepat di utara Tokyo, Anda akan menemukan 
festival yang sangat mengesankan. Festival ini telah diselenggarakan sejak 
tahun 1648 dan menampilkan pertunjukan meriah yang penuh dengan 
kendaraan hias besar, tidak heran mengapa festival ini dipilih oleh UNESCO 
sebagai Warisan Budaya Takbenda. Berakar dari festival musim gugur 
di Kawagoe Hikawa Shrine, fitur utama perayaan ini adalah yang disebut 
"hikkawase". Saksikan 29 kendaraan hias mewah—setinggi 9 meter dan 
berat hingga 2,3 ton, banyak di antaranya dibuat pada zaman Edo dan tahun-
tahun berikutnya—ditarik melintasi kota, yang lalu bertemu di persimpangan 
tempat mereka berhadapan dalam pertunjukan, dengan pemain seruling 
Jepang, pemain drum, dan penari tampil bersama saat struktur bergerak 
maju dan bergoyang. Kota Kawagoe sendiri menyajikan suasana tradisional 
bergaya Edo di mana terdapat jajaran "kurazukuri", atau bangunan gudang 
pedagang. Meskipun festival ini benar-benar merupakan acara yang tidak 
boleh dilewatkan, kota ini patut dikunjungi kapan saja sepanjang tahun 
untuk menikmati pemandangan dan camilan manis Jepang lezat (wagashi) 
yang membuat daerah ini terkenal. Dapat dicapai hanya dalam 30 menit dari 
Tokyo dengan rute kereta terpendek, Kawagoe adalah tujuan yang sempurna 
bagi para pelancong harian yang mencari sejarah dan tradisi.

Rasakan Salah Satu Festival 
Paling Dinamis di Jepang
Perayaan pertunjukan, musik, dan tarian yang 
telah diakui UNESCO menanti di Kawagoe yang 
penuh sejarah

22

Wisatawan yang ingin merasakan keanggunan kimono Jepang dinantikan 
kehadirannya di Ryoan, toko kimono yang sudah lama berdiri di Kota 
Shizuoka. Pemilik toko yang fasih berbahasa Inggris akan membantu Anda 
menemukan kimono yang sempurna untuk Anda, menjelaskan sejarah setiap 
bagian dan memandu Anda mengenakannya. Dengan mengenakan kimono 
ideal, Anda berkesempatan untuk belajar tarian tradisional Jepang selama 
2 menit ("Sakura", atau Cherry Blossoms) yang diajarkan oleh seorang guru 
tari Jepang. Melalui tubuh Anda sendiri, Anda akan melihat dan merasakan 
betapa indahnya mengenakan kimono yang dapat menonjolkan keanggunan 
tarian. Setelah menari, akhiri pengalaman ini di ruang tatami tradisional 
dengan secangkir teh hijau Jepang yang terkenal di wilayah Shizuoka.

Pengalaman Otentik Pakaian dan 
Tarian Tradisional Jepang
Saksikan kecantikan klasik ala Jepang di toko 
kimono terbaik di Shizuoka

23

 2-1-10 Oguro, Daerah Suruga, Kota Shizuoka, Prefektur Shizuoka
 http://www.shizuoka-tour.com/tours-activities/real_kimono_japanese_dance/

Local Travel Partners
ローカルトラベルパートナーズ

 Kota Kawagoe, Prefektur Saitama
 https://www.kawagoematsuri.jp/English/

     index.html

Kawagoe Festival
川越まつり （川越市 産業観光部 観光課）

Terletak di lembah gunung sempit tidak jauh dari kompleks kuil terkenal 
Nikko (yang juga merupakan Taman Nasional), Anda akan menemukan 
Yunishigawa Onsen, resor mata air panas yang sempurna untuk 
mengistirahatkan tubuh yang lelah setelah seharian menjelajah. Dari akhir 
bulan Januari hingga awal bulan Maret, kawasan ini menjadi tuan rumah 
bagi salah satu acara musim dingin paling unik dan terbaik di Jepang, yaitu 
Yunishigawa Kamakura (Pondok Salju) Festival. Negeri Salju Ajaib menanti 
pengunjung, dengan hujan salju yang melimpah dan sejumlah bangunan 
indah yang dibangun oleh penduduk setempat, termasuk miniatur pondok 
salju (disebut kamakura), boneka salju, perosotan, dan banyak lagi! Boneka 
salju kecil berbaris di jalan pusat perbelanjaan, dan deretan panjang 
pondok salju dengan lentera yang dipasang di dalamnya menerangi kota 
dengan cahaya hangat dan indah yang pasti akan membuat Anda takjub. 
Anak-anak pasti menyukai seluncuran salju, atau—jika Anda ingin coba 
sesuatu yang lebih unik—cobalah meluncur menuruni bukit bersalju. Ingin 
menghangatkan diri dan mengisi perut dengan makanan lezat? Pondok 
salju juga bisa disewa untuk acara barbekyu. Telah menjadi salah satu 
Warisan Pemandangan Malam Jepang, pemandangan ratusan miniatur 
pondok salju yang menyala di acara Sawaguchi Riverbed menjadi 
pemandangan istimewa bagi masyarakat Jepang dan pengunjung 
internasional. Festival iluminasi ini merayakan hari jadinya yang ke-25 
pada tahun 2018, dan pasti akan tetap menjadi tradisi yang memesona 
selama bertahun-tahun yang akan datang.

Pondok Salju Penuh Lampu di 
Negeri Salju Ajaib
Pemandangan malam yang memesona di 
festival musim dingin di surga mata air panas 
Yunishigawa

21

 1042 Yunishigawa, Kota Nikko, Prefektur Tochigi
 https://www.yunishigawa.co.jp/en/#fac

Nikko City Tourism Association
(一社)日光市観光協会
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P E T A  L O K A S I

24 - Tottori - Melayang Tinggi di Atas Padang Pasir dengan Paraglider 
25 - Daisen - Anda, Sepeda, dan Jalan Setapak
26 - Ishigaki - Pulau Surgawi yang Luar Biasa 
27 - Minakami - Canyoning yang Asli dan Terbaik 
28 - Sado - Berkayak di Perairan Indah Sado Island 
29 - Tanabe - Taklukkan Arus Deras di Dorokyo Gorge yang Indah! 
30 - Yamagata - Penginapan Ski Alpen Asli di Salah Satu Lereng Utama Jepang 
31 - Shimanto - Mendayung di Perairan Jernih Shikoku 
32 - Sasebo - Berlayar ke Kepulauan Kujukushima di Nagasaki 
33 - Yamanakako - Bermain Golf dengan Pemandangan Mt. Fuji
34 - Miyazaki - Bersantailah di Aoshima Beach yang Penuh Sinar Matahari 
35 - Nihonmatsu - Rasakan Drifting di Salah Satu Sirkuit Paling Populer di Jepang 

l U A R  R U A N G A N
Minat:02

Keajaiban alam Jepang tidak hanya untuk dilihat saja, tetapi juga 
menawarkan aktivitas menyenangkan yang pasti akan menggugah hati 

setiap penggemar alam terbuka. Menyelam di perairan laut jernih.
Terbang di atas bukit pasir yang luas dengan paraglider. Jelajahi hutan 

lindung untuk menikmati serunya arung jeram yang mendebarkan.
Meluncur di atas salju melintasi pemandangan yang menakjubkan.

Rasakan perpaduan tradisi Jepang dan keseruan aktivitas luar ruangan saat 
Anda mendayung melalui gerbang kuil Miyajima yang terkenal, atau naik 

rakit kayu menyusuri Kitayama River. Setelah selesai, Anda bisa naik sepeda 
sambil menjelajahi lingkungan sekitar, memanjakan diri dengan makanan 

daerah yang tak hanya lezat tapi juga menyehatkan, atau mempelajari 
tradisi lokal. Ada begitu banyak kegiatan yang dapat dilakukan, 

Anda tidak akan pernah merasa bosan!

Mina t : 02

L U A R  R U A N G A N
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Tottori Sand Dunes adalah salah satu keajaiban alam Jepang 
yang sesungguhnya: tingginya mencapai 50 meter dengan 
garis pantai yang membentang sejauh beberapa kilometer 
dan selalu dinamis, yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. 
Aktivitas apa yang lebih seru dari melayang tinggi di atas bukit 
pasir, mengendarai angin dengan paraglider? Mengagumi 
hamparan Laut Jepang yang membentang sejauh mata 
memandang. Sensasi ini bahkan terbuka untuk pemula. Staf 
berpengalaman yang ramah siap membantu Anda mengudara 
dan pasirnya memastikan pendaratan yang lembut. Jika Anda 
lebih suka tetap di darat, naiklah "sepeda besar" bergaya off-
road dan balapan melintasi pasir dengan keseruan yang lain 
dari biasanya. Aktivitas ini dapat dilakukan setiap hari dari 
akhir bulan Maret hingga November. Tottori dapat dicapai 
dengan 75 menit penerbangan dari Tokyo.

Anda, Sepeda, dan Jalan 
Setapak

Pulau Surgawi yang Luar Biasa

Bebaskan diri Anda dengan petualangan 
bersepeda gunung yang mengasyikkan 
di Mount Daisen

Scuba diving subtropis yang sensasional 
di Ishigaki, dapat ditempuh kurang dari 
4 jam dari Tokyo

25
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 634 Akamatsu, Kota Daisen, Distrik Saihaku, Prefektur Tottori
 http://www.sanin.com/site/page/daisen/institution/

     morinokuni2/taiken/holydownhill_eng/

Mori-no-Kuni
森の国

 345-9 Maezato, Kota Ishigaki, Prefektur Okinawa
 https://www.primescuba-isg.com/

Prime Scuba Ishigaki
プライム・スクーバ石垣

Perjalanan epik bersepeda gunung dimulai sekitar setengah 
mil ke atas Mount Daisen di lereng ski. Dengan angin menerpa 
wajah, udara pegunungan yang segar merasuki paru-paru, 
dan pemandangan Laut Jepang yang indah menemani Anda, 
semua stres akan lepas pada saat Anda menginjak rem. Jalur 
ini terbentang di sebagian Daisen-Oki National Park yang 
dipenuhi dengan keindahan alam di semua musim. Namun, 
tur ini bukan hanya tentang petualangan. Pemandu wisata 
akan menjelaskan tentang budaya lokal Jepang dan semua 
tur akan singgah di berbagai tempat sehingga Anda dapat 
menjelajahi kota-kota yang dilewati melalui jalur berliku. 
Sepeda gunung dan makan siang akan disediakan, tetapi Anda 
perlu mengenakan pakaian yang sesuai karena udaranya lebih 
dingin di puncak. Berhubung tur ini melibatkan banyak jalur off-
road, pastikan Anda siap jika terjatuh dari sepeda.

Pulau Ishigaki di Okinawa memiliki cuaca yang hangat dan 
menyenangkan sepanjang tahun—cuaca yang Anda harapkan 
dari surga di ujung selatan Jepang. Penggemar scuba 
diving tidak akan menemukan tempat yang lebih baik untuk 
menyaksikan ikan pari manta meluncur melalui perairan yang 
tenang dan sejernih kristal. Selain itu Ishigaki sangat mudah 
diakses: tersedia penerbangan langsung setiap hari dari Tokyo 
dan Osaka, serta hotel yang sesuai dengan berapapun budget 
Anda. Berenanglah di antara terumbu karang dan temukan 
alasan Ishigaki menjadi tujuan yang harus dilihat oleh para 
penyelam di seluruh dunia.

Melayang Tinggi di Atas 
Padang Pasir dengan 
Paraglider
Pemandangan menakjubkan menanti 
Anda di mana gurun bertemu lautan, 
Tottori Sand Dunes

24

 1-16-45-2 Hamasaka, Kota Tottori, Prefektur Tottori 
 http://www.zero-para.co.jp/

Zero Paraglider School
ゼロパラグライダースクール

© Prime Scuba Ishigaki© Prime Scuba Ishigaki

© Prime Scuba Ishigaki
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Jika Anda menyukai adrenalin, arus deras, dan kesenangan luar 
ruangan yang luar biasa, kunjungi perusahaan Canyoning; dengan 
jalur Tone River di Kota Minakami, Prefektur Gunma. Perusahaan 
ini dimiliki oleh orang Selandia Baru dengan pengalaman yang 
sudah seperempat abad. Mereka adalah pelopor canyoning asli di 
Jepang yang menawarkan berbagai macam tur sejak 1998. Apa lagi 
keseruan dari kegiatan ini?! Yang unik dari deretan paket tur adalah 
tur canyoning salju: mengenalkan Anda kembali dengan butiran 
salju dalam gaya epik. Sebagai alternatif lainnya, bagaimana jika 
Anda menjinakkan arus Tone, dengan arung jeram dari bulan April 
hingga Oktober, terutama saat musim semi, ketika permukaan air 
memuncak? Mendobrak batasan baru, cocok untuk pemula maupun 
petualang tingkat tinggi. Tersedia layanan penjemputan: naik bus 
30 menit dari Jomo-Kogen station dan hanya 70 menit dengan 
shinkansen dari Tokyo.

Datanglah ke Kitayama, sebuah desa bersejarah yang terletak 
di Pegunungan Kii Peninsula, dan naiklah ke atas rakit kayu 
untuk mengarungi jeram yang berakar pada sejarah. Salah 
satu bagian dari Yoshino-Kumano National Park, Dorokyo 
Gorge adalah rumah leluhur para pedayung—para penebang 
yang belajar menavigasi jeram jauh sebelum jalan diaspal. 
Pemandu akan membimbing Anda ke hilir menggunakan 
teknik yang sama dengan yang digunakan oleh leluhur mereka. 
Anda akan tertawa dan berteriak gembira saat mengapung 
di setiap putaran dan belokan sungai yang deras sambil 
menikmati pemandangan yang menakjubkan di sepanjang 
jalan. Kenangan dari petualangan ini akan tetap bersama Anda 
meskipun Anda sudah kembali ke rumah. Kitayama dapat 
dicapai sekitar empat jam dari Nagoya (lima jam dari Osaka) 
dengan kereta api dan bus. Wisatawan sebaiknya datang 
sehari sebelumnya dan menghabiskan malam di resor mata air 
panas pedesaan Okutoro Onsen.

Ogi Peninsula yang terletak di Sado Island dikatakan telah terbentuk 14 juta 
tahun yang lalu oleh letusan gunung berapi bawah air, dan erosi selama 
bertahun-tahun dari gelombang serta angin telah menciptakan formasi 
batuan, gua laut, dan pantai yang menakjubkan. Membentang sepanjang 
16 km, Sado Ogi Coast telah ditetapkan sebagai Monumen Alam Istimewa 
dan Lokasi Pemandangan Indah oleh Pemerintah Jepang. Untuk benar-
benar menghayati keindahan taman laut ini, naiklah ke atas kayak dan 
jelajahi gua-gua Ogi dengan santai karena banyak di antaranya yang tidak 
dapat dijangkau dengan perahu. Kagumi pemandangan menakjubkan 
Ryuodo, gua batu lava terbesar di pulau itu, yang disebut "Gua Biru" karena 
perairannya yang bercahaya seperti di dunia lain. Saksikan pemandangan 
Sotokaifu Coast yang menakjubkan dengan formasi bebatuan mencolok 
yang hanya bisa dilihat dari laut. Staf yang berpengalaman akan memandu 
Anda sehingga para pemula dan anak-anak dapat menikmati tur yang 
aman dan santai. Bagi mereka yang tidak pernah puas dengan laut, 
tersedia juga wahana tradisional "tub boat" bernama tarai-bune, snorkeling, 
dan banyak lagi. Ini adalah surga samudra yang belum tersentuh dan 
menunggu untuk dijelajahi. Sado Island dapat diakses dengan feri (sekitar 
2,5 jam) dari Niigata, yang dapat dijangkau dalam waktu 2 jam dari Tokyo 
menggunakan kereta cepat Joetsu Shinkansen.

 45 Yubiso, Kota Minakami, Distrik Tone, 
     Prefektur Gunma

 https://canyons.jp/en/

Canyons
キャニオンズ

Canyoning yang Asli dan Terbaik Taklukkan Arus Deras di 
Dorokyo Gorge yang Indah!

Berkayak di Perairan Indah Sado 
Island

Arung jeram cepat ala Selandia Baru 
juga tersedia di Tone River Tradisi Jepang berusia 600 tahun akan 

memikat suasana petualangan luar 
ruangan Anda

Kagumi keindahan geologi dan laut sepenuhnya 
di Sado Ogi Coast

27 29

28  1-20 Minato, Kota Tanabe, Prefektur Wakayama
 https://www.kumano-travel.com/en/tours-activities/

     log-rafting-in-dorokyo-gorge-ikada-kudari

Tanabe City Kumano Tourism Bureau
田辺市熊野ツーリズムビューロー

© Tanabe City Kumano Tourism Bureau

 1935 Ogi-machi, Kota Sado, Prefektur Niigata
 https://www.visitsado.com/en/feature/

     enjoyplan_en/

Ogi Diving Center
小木ダイビングセンター

© Sado Tourism Association

© Sado Tourism Association

© Sado Tourism Association

© Minakami Tourism Association

© Minakami Tourism Association

© Minakami Tourism Association

© Tanabe City Kumano Tourism Bureau

© Tanabe City Kumano Tourism Bureau
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Lodge Scole adalah tempat yang sempurna untuk liburan bersalju di 
Pegunungan Yamagata timur. Didirikan dan dikelola oleh keluarga Ojima 
sejak tahun 1973, penginapan ini terinspirasi oleh kunjungan pasangan 
tersebut ke Pegunungan Alpen. Sekembalinya ke Jepang, mereka 
memutuskan untuk menciptakan kembali pengalaman menginap ala Alpen 
di zona ski populer Zao Onsen. Kamar-kamar di Lodge Scole memiliki 
berbagai pilihan tipe, mulai dari tempat tidur twin bed hingga tempat tidur 
susun bergaya chalet Eropa. Pengunjung dapat mengisi tenaga mereka 
sebelum dan sesudah seharian bermain ski di ruang makan berpanel kayu 
yang nyaman, di mana kobaran api tungku hangat mengiringi waktu makan 
dengan hidangan lokal. Jangan lewatkan kue keju homemade saat minum 
teh atau pertunjukan musik live yang sering mengiringi makan malam. Lodge 
Scole dapat dicapai dalam beberapa menit dari beberapa area ski terbaik 
Zao Onsen. Pemandu akan dengan senang hati mengarahkan Anda ke 
lereng dan jalur favorit mereka, atau memberi saran tentang tempat terbaik 
untuk melihat "monster salju" (pepohonan yang tertutup es membentuk 
objek seperti patung) yang terkenal di kawasan ini. Di akhir pekan, Anda 
dapat meminta pemandu berbahasa Inggris. Ingin beristirahat setelah main 
ski? Hotel ini menawarkan pengalaman membuat boneka kokeshi di mana 
Anda bisa melukis boneka kayu tradisional Anda sendiri. Pengunjung yang 
ingin bepergian dengan hewan peliharaan kesayangan mereka juga pasti 
akan senang mengetahui bahwa Lodge Scole mengizinkan pengunjung 
membawa anjing, baik besar maupun kecil.

Penginapan Ski Alpen Asli di 
Salah Satu Lereng Utama Jepang
Puncak kenyamanan hanya beberapa langkah 
dari jalur ski Mount Zao yang menakjubkan

30

 746 Zao Onsen, Kota Yamagata, 
     Prefektur Yamagata

 http://lodgescole.com/index_e.html

Zao-spa Ski Resort Lodge Scole
ロッジスコーレ （蔵王温泉スキー場）

Sisi lain Prefektur Kochi akan terlihat saat Anda mendayung, 
berkayak, atau mengendarai SUP (papan dayung berdiri), yang 
dibawa arus lambat Shimanto River. Saksikan puluhan spesies 
air di perairan sebening kristal saat Anda melewati tikungannya 
yang berkelok-kelok. Perhatikan dua lusin jembatan chinka 
yang menonjol di Shimanto River; struktur tanpa rel yang 
dirancang agar mudah dilewati air jika sungai naik.

Hanya sejengkal dari Kota Sasebo, terdapat salah satu pemandangan 
laut paling menakjubkan di Jepang, yaitu Kepulauan Kujukushima 
di Saikai National Park. Meski Kujukushima secara harfiah berarti 
99 pulau, sebenarnya ada hampir 200 petak hijau yang tersebar di 
sepanjang garis pantai. Pesona keindahan sesungguhnya hanya 
muncul saat dilihat lebih dekat. Pergilah ke Kujukushima Pearl Sea 
Resort untuk naik kayak sambil melihat lumba-lumba atau mengikuti 
beberapa tur kapal pesiar ke pulau-pulau yang menenangkan ataupun 
tak berpenghuni. Sebagai alternatif lainnya, mulailah perjalanan 
laut dengan salah satu kapal pesiar atau kayak yang dapat disewa 
di resor. Terakhir, selama Golden Week atau akhir pekan antara 
bulan Agustus dan Oktober, pengunjung dapat naik kapal pesiar 
saat matahari terbenam dan mengambil foto pulau dalam tampilan 
terbaiknya—pantulan di atas air berkilauan yang berarti pulaunya 
menyerupai tetesan gelap di lautan emas. (Hanya tersedia di bulan 
Maret-Oktober.)

Mendayung di Perairan 
Jernih Shikoku

Berlayar ke Kepulauan 
Kujukushima di Nagasaki

Temukan keindahan pulau saat Anda 
berlayar di Shimanto River

Jelajahi perairan biru yang jernih seperti di 
adegan pembuka film "The Last Samurai"
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 1841 Misato, Kota Shimanto, Prefektur Kochi
 http://www.withriver.info/english/

withRIVER
withRIVER/ウィズリバー

 1008 Kashimae-cho, Kota Sasebo, Prefektur Nagasaki
 https://pearlsea.jp/en/

Kujukushima Pearl Sea Resort
九十九島パールシーリゾート

© 佐世保観光コンベンション協会提供

© weniliou/Shutterstock.com
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Bagi Anda yang ingin bermain golf di Jepang, tidak perlu bingung, di 
sini Anda dapat bermain golf di kaki gunung ikonik Jepang, Mount 
Fuji. Bertempat di dalam Fuji-Hakone-Izu National Park, Fuji Golf 
Course dibuka pada tahun 1935, menjadikannya salah satu lapangan 
paling bersejarah dan bergengsi di Jepang setelah golf pertama 
kali masuk ke Jepang pada tahun 1903 di Kobe. Fuji Golf Course 
secara optimal memanfaatkan medan alam untuk menyajikan 
pemandangan menakjubkan dan putaran yang menantang. 
Berjalanlah di tengah pohon pinus merah jepang yang megah dan 
puncak di sekitarnya saat Anda memainkan putaran yang benar-
benar berkesan, lalu bersantai dan segarkan diri di pemandian 
air panas dalam area lapangan. Akhiri permainan Anda dengan 
santapan lezat sambil melihat matahari terbenam di restoran teras 
terbuka, yang menyajikan masakan musiman dan pilihan unggul 
anggur Yamanashi lokal, yang termasuk salah satu yang terbaik di 
Jepang. Golf Course ini dapat dicapai kurang lebih 80 menit dari 
pusat Kota Tokyo dengan mobil.

Bermain Golf dengan 
Pemandangan Mt. Fuji
Lapangan 18-hole terindah di Jepang akan 
memuaskan pemain golf pemula maupun 
handicap rendah
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 262-1 Yamanaka, Desa Yamanakako,  
     Distrik Minamitsuru, Prefektur Yamanashi

 http://www.fuji-gc.com/english/

Fuji Golf Course
富士ゴルフコース

Jika Anda suka berjemur, Anda bisa mengunjungi Pantai Aoshima, 
tepat di sebelah selatan Kota Miyazaki di Prefektur Miyazaki. 
Miyazaki, di bagian timur Kyushu dan ujung barat daya Jepang, 
terkenal dengan cuacanya yang sejuk. Pantai-pantai ini khususnya 
menawarkan pemandangan perairan pasifik yang biru seperti foto 
di kartu pos bergambar, yang dapat membuat para peselancar dan 
wisatawan senang. Jalan-jalan di sepanjang pantai menuju Aoshima 
Island dan kagumi formasi batuan basal luriknya yang mencolok 
(dijuluki "Devil's Washboard"). Atau mengapa tidak memanjakan 
mata lebih lanjut dengan mengunjungi kuil Shinto dan gerbang 
torii Jepang di pulau itu? Bagaimana dengan para pecinta olahraga 
laut? Aoshima Beach memungkinkan Anda berenang, berlayar, atau 
naik kapal pesiar. Semua pengunjung dapat menikmati suasana 
komunitas yang santai dengan toko-toko dan kafe yang buka di 
musim panas.

Olahraga drifting berasal dari Jepang, sebelum menggemparkan 
dunia balap mobil—dan pengunjung Ebisu Circuit di Fukushima akan 
segera mengetahui alasannya. Duduk di dalam taksi drift Toyota 
(maksimal tiga penumpang per mobil) dan pengemudi D1 aktual dari 
Tim Oranye yang terkenal—pelopor olahraga ini—akan membawa 
Anda pada putaran mendebarkan di sekitar sirkuit, dan memamerkan 
teknik luar biasa mereka secara maksimal. Dengan berbagai pilihan 
yang ditawarkan, Anda akan dapat menikmati pengalaman ala 
pembalap di Ebisu Circuit dari semua sudut. Surga para maniak 
balap ini hanya berjarak 2 jam lebih dari Tokyo. Pemesanan tiket 
secara online dalam bahasa Inggris juga tersedia sehingga akan 
sangat memudahkan Anda.

Bersantailah di Aoshima Beach 
yang Penuh Sinar Matahari

Rasakan Drifting di Salah Satu 
Sirkuit Paling Populer di Jepang

Nikmati kesenangan dan kekayaan alam di 
resor pesisir Miyazaki ini

Wajib bagi pecinta olahraga motor: 
kesempatan untuk berkendara dengan 
pengemudi profesional
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 2-1-11 Aoshima, Kota Miyazaki, Prefektur Miyazaki
 https://surfcity-miyazaki.jp/

SURF CITY Miyazaki
SURF CITY 宮崎

 1 Sawamatsukura, Kota Nihonmatsu, Prefektur Fukushima
 https://www.govoyagin.com/ja/activities/japan-fukushima-

     experience-japan-born-drifting-at-ebisu-circuit-fukushima/9338

Ebisu Circuit
エビスサーキット

© FUJIKYUKO CO.,LTD.

© FUJIKYUKO CO.,LTD.

© FUJIKYUKO CO.,LTD.
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36 - Kobe - Kobe Beef: Rasa yang Tak Bisa Diungkapkan dengan Kata-kata! 
37 - Iiyama - Bersantap Secara Unik di Jantung Daerah Salju Jepang 
38 - Ichinoseki - Manjakan Diri Anda dengan Bir dan Sake Tohoku yang Nikmat 
39 - Sendai - Tur Minum Otentik di Gang Belakang Sendai 
40 - Kanazawa - Kunjungi Pabrik Sake di Jantung Kota Kanazawa 
41 - Kaga - Camilan Manis Tradisional Penuh Cita Rasa di Sankaido 
42 - Toba - Mendalami Budaya Menyelam yang Unik 
43 - Seki - Pelajari Seni Masakan Jepang dari Sang Ahli Sejati 
44 - Takamatsu - Membuat Karya Seni yang Bisa Dimakan Secara Langsung 
        di Tempat Pembuatan Wagashi 
45 - Kotohira - Selami Budaya Jepang di Kagawa
46 - Hokuto - Tur VIP ke Tempat Produksi Wiski Jepang yang Terkenal di Dunia

M A K A N A N
Minat:03

Masakan Jepang sangat fenomenal di dunia. Keragamannya  
terikat erat dengan daerah, musim, dan masyarakatnya, sehingga  
tempat terbaik untuk mencicipinya adalah langsung di negaranya.

Jelajahi desa nelayan bersejarah untuk menikmati hidangan laut yang 
ditangkap dengan teknik turun-temurun. Bermalam di pusat 

teh hijau Jepang dan bergabunglah dengan para pekerja di kebun. 
Belajar cara menyiapkan hidangan dari koki ahli, atau kunjungi pusat 
produksi dan lihat bagaimana sake dibuat. Jepang juga merupakan 

rumah bagi anggur dan wiski berkualitas, kedai ramen, makanan 
Prancis dan Italia yang lezat yang disiapkan dengan bahan-bahan lokal, 

dan banyak lagi. Benamkan diri Anda dalam ragam budaya gourmet 
Jepang dan temukan dunia penuh keajaiban tertata apik di piring Anda.

Mina t : 03
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Kota Kobe, yang ramai dengan kuliner nikmat, sangat terkenal di dunia 
dengan daging sapinya. Daging sapi Kobe sangat lezat, penuh cita rasa. 
Setiap gigitan menciptakan sensasi meleleh di mulut yang membuat 
setiap orang penasaran. Dibutuhkan keahlian dan perhatian yang luar 
biasa untuk menyajikan daging sapi yang tak tertandingi ini ke meja Anda. 
Dagingnya berasal dari sapi yang lahir dan dibesarkan secara eksklusif di 
Prefektur Hyogo, di mana Kobe berada, dan hanya mengumpulkan daging 
sapi yang terbaik. Di antara sedikit sapi terpilih ini, daging kelas A5 adalah 
yang terbaik dari yang terbaik. Daging biasanya dinikmati sebagai steik, 
yang dipanggang dengan sempurna secara langsung: di atas pemanggang 
tak jauh dari meja Anda. Saat ini Kobe Beef versi halal juga telah tersedia. 
Anda harus menyisihkan lebih dari seratus dolar untuk menikmati daging 
sapi Kobe premium—tapi percayalah, harga ini sepadan dengan makanan 
yang tidak akan pernah Anda lupakan!

Destinasi menawan yang terletak di Pegunungan Prefektur Nagano 
yang indah, Kota Iiyama adalah rumah bagi Restaurant Kamakura 
Village, destinasi kuliner unik yang buka dari akhir bulan Januari 
hingga akhir Februari setiap tahun. Hangatkan diri di pondok salju 
yang nyaman dan tenangkan pikiran sembari menyantap semangkuk 
noroshi-nabe, hidangan hot pot khas yang terbuat dari miso Nagano 
dan sayuran lokal. Penginapan di daerah pertanian juga tersedia di 
dekatnya, serta ski, seluncur salju, dan kereta luncur untuk pengunjung 
yang senang dengan kegiatan luar ruangan. Iiyama bisa dibilang 
sebagai dunia salju ajaib sesungguhnya. Nagano dapat dicapai sekitar 
1,5 jam dari Tokyo dengan shinkansen.

Kobe Beef: Rasa yang Tak Bisa 
Diungkapkan dengan Kata-kata!

Bersantap Secara Unik di 
Jantung Daerah Salju Jepang

Bagi para pecinta daging, daging sapi Kobe 
premium siap membuat Anda terkesan! 

Nikmati hidangan lokal di pondok yang
dipenuhi cahaya lentera di tengah salju
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Sake (disebut "nihonshu" dalam bahasa Jepang) sebagaimana biasanya 
disebut dalam bahasa Inggris, adalah salah satu minuman beralkohol khas 
Jepang, yang diolah dari air dan beras. Sekino-Ichi Brewery di Ichinoseki 
adalah tempat yang tepat untuk belajar tentang proses pembuatan 
minuman ini dan pengunjung dapat menikmati sendiri sake yang lezat. 
Didirikan pada tahun 1917, perusahaan ini tidak hanya membuat sake 
tradisional Jepang, tetapi juga bir. Tujuh ruang bawah tanah tempat 
penyulingan tersebut telah ditetapkan sebagai Properti Budaya Jepang. Jika 
Anda tertarik, mereka juga menawarkan beberapa tur dengan pemandu dan 
Anda bisa memilih tur sesuai aspek proses pembuatan minuman yang Anda 
minati. Jika Anda lebih suka berkeliling sendiri, Anda dipersilakan untuk 
mengunjungi museum, restoran, kafe, dan toko minuman keras mereka. 
Museum menampilkan pameran metode pembuatan bir tradisional Jepang. 
Makanan khas lokalnya adalah mochi, dan tempat ini menawarkan lebih dari 
300 varian rasa mochi dari manis hingga gurih. Anda dapat memuaskan jiwa 
petualangan Anda dengan mencoba rasa unik seperti edamame, jahe, dan 
labu! Restoran tempat pembuatan bir menyajikan sampel dari 9 makanan 
tersebut, serta hot pot favorit seperti nabe dan shabu-shabu. Anda juga 
dapat berpartisipasi dalam pembuatan mochi melalui proses tradisional 
"mochi-tsuki" (menumbuk mochi). Bangunan-bangunan di tempat ini masih 
mempertahankan nuansa asli periode Taisho (awal abad ke-20), sehingga 
Anda akan merasa seperti kembali ke masa lalu. Nikmati minuman Anda 
sambil menikmati sekilas sejarah yang ditawarkan oleh tempat pembuatan 
minuman keras ini.

Manjakan Diri Anda dengan Bir 
dan Sake Tohoku yang Nikmat
Nikmati berbagai makanan dan minuman yang 
lezat di Sekino-Ichi Brewery
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 Gedung Rainbow Plaza 8F, 1-9-3 Kitanagasa-dori, Distrik Chuo, Kota Kobe, 
     Prefektur Hyogo

 https://setouchitrip.com/food-drink/2362

Setsugetsuka (Kobe beef)
雪月花本店

 772-6 Iiyama, Kota Iiyama, Prefektur Nagano
 https://www.iiyama-ouendan.net/en/special/kamakura/

Shinshu-Iiyama Tourism Bureau
信州いいやま観光局

 5-42 Tamura-cho, Kota Ichinoseki, Prefektur Iwate
 https://sekinoichi.co.jp/

Sekino-Ichi Brewery
世嬉の一酒造株式会社

© Shinshu-Iiyama Tourism Bureau

© Shinshu-Iiyama Tourism Bureau

© Shinshu-Iiyama Tourism Bureau
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Gang-gang sempit dengan deretan lentera merah yang memikat, 
akan mengajak Anda masuk ke salah satu daerah untuk menikmati 
minuman paling nyaman—Jepang merupakan surga bagi pecinta 
kuliner dan pemandu yang ramah serta berpengalaman di Tohoku 
Local Secret Tours akan membawa Anda ke tempat-tempat yang 
biasanya hanya diketahui oleh penduduk setempat. Nikmati suasana 
izakaya tradisional (pub bergaya Jepang), cobalah hidangan lokal dan 
perluas pertemanan Anda di sepanjang jalan saat berkelana di bar-
bar jalanan sempit. Setelah malam berakhir, Anda akan merasa seperti 
orang lokal! Tur beroperasi setiap malam dan biayanya termasuk 
penerjemah berbahasa Inggris. Sendai dapat dicapai dalam waktu 90 
menit dari Tokyo dengan shinkansen.

Sejak zaman dahulu kala, ama ("wanita laut") Jepang telah menyelam 
untuk mengumpulkan kerang abalon dan kekayaan laut lainnya—
dan yang paling terkenal dari semuanya, adalah mutiara. Di Ama 
Hut Hachiman—yang berada di dalam Ise-Shima National Park—
Anda berkesempatan untuk melihat langsung cara hidup mereka. 
Cobalah pakaian selam ama yang elegan, bergabunglah dengan para 
penyelam dalam tarian tradisional dan nikmati makanan laut segar 
yang baru ditangkap (pilihan vegetarian juga tersedia). Keramahan 
mereka yang hangat dan cerita tentang laut akan menggugah hati 
setiap pendengar. Ise-Shima, dapat dicapai dalam waktu yang sama 
baik dari Tokyo maupun Osaka, memakan waktu kurang dari dua jam 
dari Chubu Centrair International Airport Nagoya.

Tidak ada yang lebih baik untuk menemani secangkir teh hijau selain 
wagashi (camilan manis tradisional Jepang), dengan rasa yang 
lembut dan tampilan artistiknya. Di Sankaido, toko camilan terkenal 
di kota resor pemandian air panas Yamanaka Onsen di daerah Kaga, 
Prefektur Ishikawa, Anda dapat menikmati sejumlah suguhan penuh 
warna dan manis yang dibuat selaras dengan perubahan musim. 
Didirikan pada tahun 1905, Sankaido menjual berbagai macam 
wagashi menggunakan bahan-bahan terbaik, termasuk pasta kacang 
merah azuki yang sangat manis. Coba dan nikmati Ohigashi mereka, 
dibuat dengan gula Wasanbon halus premium dan dibentuk menjadi 
bunga, daun, dan banyak lagi. Mereka menawarkan produk khusus 
setiap musim, menampilkan Ohigashi yang tersembunyi di dalam 
wafer monaka tradisional. Buka dan nikmati karya seni visual serta 
cita rasanya. Tapi mengapa puas hanya dengan mencicipi? Anda juga 
dapat reservasi untuk mengikuti kelas pembuatan wagashi, dan miliki 
kesempatan untuk membuat sendiri salah satu karya seni yang lezat 
ini, baik hanya menyusun suguhan warna-warni dalam sebuah kotak 
atau benar-benar membuatnya sendiri dari awal. Setelah menikmati 
camilan manis Jepang yang lezat ini, bertualanglah dan berendam di 
mata air panas, atau nikmati keindahan alam Kakusenkei Gorge yang 
luar biasa. Yamanaka Onsen di daerah Kaga terletak sekitar 60 menit 
dari Kanazawa dengan kereta dan bus.

Siapa pun yang ingin menghilangkan dahaga dengan meneguk minuman 
khas Jepang wajib mengunjungi Fukumitsuya Sake Brewery. Berlokasi di 
pusat Kota tradisional Kanazawa, tempat penyulingan bersejarah ini telah 
memproduksi sake sejak tahun 1625. Hingga hari ini, sake yang mereka 
buat menggunakan teknik yang diwariskan secara turun-temurun telah 
menjadi kebanggaan penduduk Kanazawa dan pecinta sake di seluruh 
dunia. Kanazawa diberkati dengan air yang murni dan berlimpah, mengalir 
dari Mount Hakusan, dan disaring di bawah tanah selama lebih dari 
seratus tahun. Dengan air ini, bersama dengan beras sake premium, ragi, 
dan koji (cetakan yang digunakan dalam proses fermentasi), Fukumitsuya 
hanya membuat sake junmai (beras murni), tanpa bahan tambahan untuk 
memastikan kekayaan rasa yang murni. Kunjungilah tempat ini selama 
musim penyulingan sake dari bulan Oktober hingga April dan Anda dapat 
mengikuti tur pembuatan sake, yang bisa memberi gambaran mendalam 
tentang proses pembuatannya yang sangat menarik. Kesempatan 
mencicipi sake tersedia sepanjang tahun, dan meski Anda bukan peminum 
alkohol, toko di tempat ini juga menawarkan berbagai makanan sehat 
dan minuman non-alkohol, bersama dengan produk perawatan kulit yang 
memanfaatkan khasiat fermentasi. Toko suvenir mereka tidak hanya 
menjual sake, tetapi juga makanan yang dibuat dari fermentasi dan 
kosmetik yang terbuat dari sake.

*Isi tur dapat berubah. Silakan periksa situs web resmi Fukumitsuya Sake 
Brewery untuk informasi lebih detail.

Tur Minum Otentik di Gang 
Belakang Sendai

Mendalami Budaya Menyelam 
yang Unik

Camilan Manis Tradisional 
Penuh Cita Rasa di Sankaido

Kunjungi Pabrik Sake di Jantung 
Kota Kanazawa

Rasakan budaya makanan Jepang dan 
kehidupan malam bergaya lokal

Bertemu penyelam bebas tradisional Ise-Shima 
dan nikmati hidangan laut yang lezat

Manjakan lidah Anda dengan camilan 
Jepang yang berbeda setiap musimnya

Lihat bagaimana sake dibuat dan nikmati 
hasilnya di Fukumitsuya Sake Brewery yang 
bersejarah
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 2F 2nd Katsuyama Building, 2-10-1 Chuo, Distrik Aoba, 

     Kota Sendai, Prefektur Miyagi
 https://www.tohoku-local-secret-tours.jp/

In-outbound Sendai Matsushima Inc.
株式会社インアウトバウンド仙台・松島

 Ku-8 Yamanaka Onsen Yunomoto-cho, Kota Kaga, 
     Prefektur Ishikawa

 http://visitkaga.com/things_to_do/experiences/
     agritourism/

Japanese Confectionery Sankaido
御菓子調進所 山海堂

 819 Osatsu-cho, Kota Toba, Prefektur Mie
 http://amakoya.com/english%20page.htm

Ama Hut HACHIMAN
海女小屋はちまんかまど

 2-8-3 Ishibiki, Kota Kanazawa, Prefektur Ishikawa
 https://www.fukumitsuya.co.jp/global/

     guidedtour/index.html

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY
福光屋

© 2018 Tohoku 'Local Secret' Tours© 2018 Tohoku 'Local Secret' Tours

© 2018 Tohoku 'Local Secret' Tours
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Daripada hanya menyantap makanan Jepang yang enak—
mengapa tidak belajar membuatnya sendiri? Chef Shuji Ozeki,  
yang fasih berbahasa Inggris dan telah melakukan perjalanan 
ke lebih dari tiga puluh lima negara untuk menyebarkan cita 
rasa washoku (masakan Jepang), akan menuntun Anda 
secara langsung dalam kelas memasak. Agenda kelas: mulai 
dari mencari bahan-bahan paling segar hingga menyiapkan 
makanan paling sehat dan paling enak. Kecintaan Chef Shuji 
dalam memasak, keramahan ala Jepangnya, dan komitmennya 
terhadap kebahagiaan serta harmoni melalui makanan bersinar 
sepanjang waktu. Tantang diri Anda—ciptakan makanan 
Jepang Anda sendiri yang lebih lezat dari yang pernah Anda 
bayangkan. Bukankah ini dapat menjadi hadiah terbaik yang 
bisa Anda bawa pulang?

Untuk semua pecinta kuliner, kini dapat memuaskan rasa cinta Anda 
pada masakan Jepang dan memasaknya dengan berkunjung ke 
Nakano Udon School di Prefektur Kagawa. Meski terletak agak jauh 
dari rute wisata umumnya di kota kecil Kotohira, ada banyak hal 
yang dapat dilakukan sebelum Anda memulai kelas. Rencanakan 
untuk mampir ke Kotohira Shrine, rumah bagi beberapa Properti 
Budaya Penting Jepang. Kemudian, begitu Anda berada di dapur, 
Anda akan merasakan kelezatan budaya Jepang secara langsung! 
Guru Anda akan mengajari cara membuat udon dari dasar, mulai 
dari cara menguleni adonan, cara menggulung dan mengiris mi, 
dan cara memasaknya hingga matang sempurna. Anda akan 
mendapatkan banyak foto yang diambil saat berada di kelas dan 
menerima sertifikat di akhir kelas. Pelatihan ini memakan waktu 
antara 60 hingga 90 menit, dan setelah selesai, Anda akan bingung 
untuk memilih: apakah ingin makan udon segar saat itu juga, atau 
membawanya pulang untuk dinikmati nanti?

Pada umumnya, camilan manis Jepang berbentuk unik dan 
berwarna indah, dan wasanbon—camilan manis yang berasal 
dari Shikoku Island disajikan bersama teh hijau—tanpa 
terkecuali. Kelas pembuatannya dilakukan dalam bahasa Inggris 
dan dipandu oleh putri seorang ahli kayu, melibatkan para 
peserta menggunakan cetakan kayu buatan sang ayah untuk 
membuat karya seni manis yang luhur ini. Kelas ini juga akan 
menjelaskan budaya teh tradisional Jepang, yang identik dengan 
wasanbon. Di akhir kelas, tuan rumah akan membuatkan Anda 
secangkir teh matcha sehingga Anda dapat mencicipi berbagai 
jenis wasanbon dan menikmatinya bersama.

Pelajari Seni Masakan 
Jepang dari Sang Ahli Sejati

Selami Budaya Jepang di Kagawa

Membuat Karya Seni yang Bisa 
Dimakan Secara Langsung di 
Tempat Pembuatan Wagashi

Chef Shuji yang telah menjelajahi dunia 
berbagi rahasia kulinernya di Ozeki 
Cooking School, Gifu

Membuat mi udon dari dasar

Camilan manis yang cocok disantap 
dengan teh menanti Anda di Takamatsu
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Di hutan Kaki Pegunungan Alpen Jepang, terdapat Suntory Hakushu Distillery. 
Didirikan pada tahun 1973, fasilitas Hakushu ini merupakan penyulingan wiski 
kedua milik Suntory. Saat mencari lokasi yang sempurna untuk mendirikan 
penyulingan, Hutan Hakushu dipilih karena kualitas dan kandungan 
mineral airnya dapat menghasilkan wiski yang segar dan beraroma lembut 
dibandingkan dengan merek Yamazaki mereka, yang menawarkan rasa 
lebih dalam serta berlapis. Saksikan semua yang ada di penyulingan dengan 
mengikuti tur lengkap penyulingan (harus dipesan dan dibayar di muka), 
atau nikmati bar dan museum sesuka Anda. Tur penyulingan terdiri dari tur 
berpemandu tentang proses pembuatan, penjelasan mengenai dedikasi 
Suntory pada pembuatan wiski, dan—di akhir tur—sesi mencicipi di mana 
Anda dapat mencicipi The Hakushu Single Malt Whisky serta komponen 
wiskinya. Bahkan jika Anda tidak dapat memesan tur, Anda bebas untuk 
menikmati sejarah dan budaya di balik minuman lezat ini secara langsung 
di Suntory Whiskey Museum dan Bar Hakushu. Di lokasi penyulingan juga 
terdapat White Terrace Restaurant, yang menyajikan masakan yang telah 
dipilih secara cermat untuk dipadukan dengan wiski. Bagi Anda para pecinta 
alam, di sini juga terdapat suaka burung di mana banyak burung liar yang 
datang berkunjung sepanjang tahun. Hanya memakan waktu 2 jam ke barat 
Tokyo dengan kereta api, Suntory Hakushu Distillery adalah tempat sempurna 
untuk menikmati wiski yang dikelilingi oleh alam.

Tur VIP ke Tempat Produksi Wiski 
Jepang yang Terkenal di Dunia
Pergi ke pusat produksi Suntory Hakushu 
Distillery dan cicipi produk terbaiknya
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 15 Nishimachi, Kota Seki, Prefektur Gifu
 http://www.ozekicookingschool.com/

Ozeki Japanese Cooking Class
小瀬木料理教室

 2913-1 Torihara, Daerah Hakushu, Kota Hokuto, 
     Prefektur Yamanashi

 https://webapl.suntory.co.jp/factory/hakushu/
     ?lang=en

Suntory Hakushu Distillery
サントリー白州蒸溜所

 Kotohira-cho, Distrik Nakatado, Prefektur Kagawa 
      (Nakano Udon School Kotohira School)
     8 Nariai-cho, Kota Takamatsu, Prefektur Kagawa  
      (Nakano Udon School Takamatsu School)

 https://www.nakanoya.net/school/form_foreigner/

NAKANOYA
中野うどん学校

 1-9-13 Hanazono-cho, Kota Takamatsu, Prefektur Kagawa
 https://www.mamehana-kasikigata.com/%EF%BD%85%EF%

     BD%8E%EF%BD%87%EF%BD%8C%EF%BD%89%EF%BD%93%
     EF%BD%88/

mamehana
豆花

© 豆花

© 豆花

© 豆花
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Kota-kota di Jepang merupakan tempat bersatu padunya perspektif 
budaya, di mana tradisi kuno hidup berdampingan bersama teknologi 

modern dalam sebuah harmoni—dan menciptakan berbagai pengalaman 
unik yang tak terhitung jumlahnya bagi penjelajah kota yang ingin 

mencari tempat tersembunyi. Kunjungi museum di mana Anda dapat 
melihat teknologi AI terbaru atau jelajahi Hiroshima dan saksikan 

pesan perdamaian secara langsung. Rasakan sensasi ketinggian di atas 
jembatan gantung terpanjang di dunia sambil melihat pemandangan 

di bawahnya atau telusuri jalan menuju "kuil bawah tanah" yang cocok 
menjadi latar belakang fiksi ilmiah epik. Bentang alam perkotaan 

Jepang adalah mikrokosmos yang hidup dan bernafas dari masa lalu, 
masa kini, dan masa depan bangsa yang menyimpan banyak cerita.

Mina t : 04
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Bagi pecinta balap yang ingin mencari aktivitas seru dapat langsung 
mengunjungi Suzuka International Racing Course, trek balap yang terletak 
di Kota Suzuka, Prefektur Mie. Dibangun oleh HONDA pada tahun 1962 
dan merupakan salah satu dari sedikit sirkuit di dunia yang menampilkan 
layout angka delapan. Suzuka Circuit saat ini menjadi salah satu trek 
tertua di Kejuaraan Dunia Formula Satu. Di trek ini, yang juga menjadi tuan 
rumah Japanese Grand Prix, pecinta mobil dari segala usia dipersilakan 
untuk merasakan sensasi balapan secara langsung melalui program 
Circuit Challenger. Dengan menggunakan roda kemudi mesin EV, Anda 
dapat memahami bagaimana mobil F1 beroperasi mulai dari akselerasi, 
pengereman dan kemudi, serta pemindahan gigi. Tantangan tersebut 
melibatkan berbagai misi yang harus Anda selesaikan untuk mencapai 
garis akhir. Pada akhirnya, Anda akan menerima evaluasi untuk melihat 
bagaimana keterampilan Anda bila disejajarkan dengan pengemudi 
profesional. Apakah Anda berminat untuk mencoba? Saat sudah merasa 
puas, berendamlah di pemandian air panas di sekitarnya, atau nikmati 
pemandangan malam di Yokkaichi Harbor. Bahkan ada hotel di area sirkuit 
jika Anda ingin bermalam. Hanya satu jam dengan mobil atau kereta api 
dari pusat Kota Nagoya, Suzuka adalah tujuan yang sempurna bagi pecinta 
mobil.

Hanya beberapa menit dari Kurashiki station, Anda akan 
menemukan distrik bersejarah ini. Saat berjalan di sepanjang 
kanal di mana pohon willow yang anggun berjajar, Anda akan 
melihat bangunan gudang yang pernah digunakan untuk 
menyimpan beras, menampilkan gaya arsitektur lokal yang 
unik dengan plester putih dan ubin hitam. Mampirlah ke Ohara 
Museum of Art yang terkenal, salah satu dari banyak museum 
terbaik di distrik ini. Naik perahu di sepanjang kanal, dan ambil 
foto terbaik saat Anda menikmati suara air yang mengalir 
lembut menerpa perahu. Bila Anda mulai merasa lapar, banyak 
kafe dan restoran yang tersedia di sana untuk memuaskan 
Anda dengan cita rasa Jepang asli di lingkungan Honmachi 
dan Higashimachi. Kurashiki station dapat ditempuh kurang 
dari 90 menit dari Osaka dengan kereta api.

Jeans Street memang sulit untuk dilewatkan, tetapi ketika 
melihat semua di sekeliling Anda dibalut dengan denim—
termasuk mesin penjual otomatis—Anda akan tahu bahwa 
Anda berada di tempat yang tepat. Jelajahi lebih dari 40 
toko khusus denim, banyak di antaranya menawarkan jeans 
custom-made, yaitu jeans yang khusus dibuat agar pas dan 
terlihat sempurna untuk Anda! Jika ingin membuat denim 
Anda sendiri, mampirlah ke Betty Smith Jeans Museum dan 
daftar kelas pelatihannya. Anda bahkan tidak perlu membawa 
langsung hasil karya denim yang telah selesai, karena toko ini 
dapat mengirimkannya ke luar negeri. Setelah mengunjungi 
toko, manjakan "selera" Anda akan denim dengan mencoba es 
krim blueberry berwarna biru denim. Kunjungi surga denim ini 
hanya dengan naik bus—yang kursinya juga berbahan denim 
unik!—selama lima menit dari Kojima station dan hanya 20 
menit dengan kereta api dari Okayama JR dan shinkansen 
station.

Rasakan Semua Sensasi 
Adrenalin di Sirkuit Formula Satu 
yang Otentik

Permata Tersembunyi dari 
Jalanan Era Samurai di 
Kurashiki

Persiapkan Diri Anda untuk 
Merasakan Denim Terbaik 
Jepang

Suzuka Circuit menawarkan kegembiraan bagi 
maniak balap mobil untuk segala usia

Pemandangan ala Jepang kuno—tanpa 
keramaian di Prefektur Okayama

Gaya denim Anda menanti di Jeans Street!
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 7992 Inoucho, Kota Suzuka, Prefektur Mie
 https://www.suzukacircuit.jp/en/

SUZUKA CIRCUIT
鈴鹿サーキット

 Honmachi, Kota Kurashiki, Prefektur Okayama
 https://www.okayama-japan.jp/en/spot/886

Kurashiki’s Bikan District
倉敷美観地区

 2-5-5 Kojimaajino, Kota Kurashiki, Prefektur Okayama
 https://setouchitrip.com/art-culture/1375

Kojima Jeans Street
ジーンズストリート

© JAPAN BLUE

© JAPAN BLUE© PJ / PIXTA

© Okayama Prefectural Tourism Federation© Okayama Prefectural Tourism Federation

© Okayama Prefectural Tourism Federation

© JAPANKURU

© Suzuka Circuit

© Suzuka Circuit
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Pecinta kendaraan pasti akan menikmati kunjungan ke Kawasaki Good 
Times World, museum yang disponsori oleh Kawasaki Heavy Industries 
Group. Dibuka pada tahun 2006 di Kobe Maritime Museum, Kawasaki Good 
Times World memamerkan banyak kemajuan teknologi yang diperkenalkan 
selama seabad terakhir. Sisihkan waktu Anda untuk menjelajahi berbagai 
pameran dan galeri yang ada di tempat ini. Lakukan perjalanan udara, 
darat dan laut seperti naik helikopter dan shinkansen, atau tonton cuplikan 
upacara peluncuran kapal. Di galeri sepeda motor, duduklah di salah satu 
produk Kawasaki yang paling terkenal dan uji kemampuan Anda di simulator 
balap. Karakter yang menawan dan penuh warna akan memberi kuis 
pada Anda tentang beberapa produk Kawasaki di Kawasaki Good Times 
World TECHNO-LAB. Jangan lewatkan pameran robot berperforma tinggi 
untuk melihat bagaimana penemuan ini telah berkontribusi pada industri 
manufaktur. Sebelum Anda pulang, mampirlah ke toko museum, di mana 
sejumlah produk asli ditawarkan. Beli perlengkapan sepeda motor Kawasaki 
yang unik atau pilih barang bertema kereta api dan pesawat terbang. 
Ada juga makanan ringan khas yaitu kawara sembei, kerupuk beras yang 
dibentuk seperti genteng dan dihiasi logo Kawasaki.

Dibangun oleh Honda pada tahun 1997 sebagai bagian dari upaya 
menghadirkan balap IndyCar ke Jepang, Twin Ring Motegi berfungsi 
sebagai sirkuit balap kelas dunia dan taman hiburan yang pasti akan 
mengesankan seluruh keluarga. Kelilingi sirkuit atau ikuti turnya dan 
rasakan pengalaman menjadi pembalap mobil yang sesungguhnya. 
Pilihlah satu dari berbagai lintasan balap. Tersedia juga lintasan balap 
anak yang dirancang khusus dengan mengutamakan keselamatan anak-
anak (minimal usia 3 tahun). Balap go-kart juga tersedia untuk orang 
dewasa. Kemudian, keluarlah dari sirkuit dan jelajahi keindahan alam 
Prefektur Tochigi dengan jalur zip hutannya. Anak-anak akan menyukai 
Mobi Park, dengan lapangan atletik hutan dan atraksi seperti labirin yang 
memungkinkan mereka bersenang-senang saat belajar dan menjelajah. 
Pecinta mobil pasti tidak ingin melewatkan Honda Collection Hall, 
dengan hampir 300 kendaraan Honda dipamerkan. Jika Anda baru belajar 
mengemudi atau hanya ingin belajar keselamatan mengemudi, mereka 
juga menawarkan program pelatihan yang diajarkan oleh instruktur 
berpengalaman di Active Safety Training Park. Pilih levelnya sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Tentu saja, jika Anda ingin duduk santai dan menikmati 
keseruan yang sesungguhnya, periksa jadwal kompetisi dan datanglah ke 
acara MotoGP™ atau bahkan balapan kelas atas lainnya!

Diperlukan sebanyak 30.000 ton salju untuk membangun 
sekitar 200 patung es pada salah satu acara musim dingin 
terbesar di Jepang, yang dimulai sejak awal Februari dan 
tersebar di tiga lokasi: Odori Park, Tsudome, dan Susukino. 
Pada malam hari juga ditampilkan program musikal projection 
mapping yang spektakuler di berbagai lokasi di Odori Park. 
Sementara itu, di sisi lain taman, saksikan pematung dari 
berbagai negara bersaing di kompetisi internasional. Dengan 
tema yang berubah setiap tahun, acara ini layak untuk 
dikunjungi berulang kali.

Kota Kanazawa menawarkan beberapa pariwisata arsitektur yang paling 
luar biasa di seluruh Jepang, menampilkan susunan bangunan yang benar-
benar mengesankan dan beragam. Telusuri jalanan di kota ini dan Anda akan 
menemukan beragam jenis bangunan, mulai dari yang klasik di zaman Edo 
(1603-1868) hingga kreasi modern yang memukau. Berbekal buku panduan 
berbahasa Inggris Kanazawa Architecture Tourism, Anda dapat memilih dua 
jalur perjalanan: Kanazawa Castle Area Walk dan Kenrokuen Garden Area 
Walk. Disusun oleh arsitek profesional, panduan ini akan menyoroti semua hal 
menarik saat Anda berkeliling. Di dekat Kenrokuen Garden yang indah, kunjungi 
vila pertengahan tahun 1800-an milik seorang panglima perang feodal, serta 
Ishikawa Prefectural Museum of History, terinsipirasi dari bangunan bata 
bergaya Barat yang dulu pernah berfungsi sebagai gudang senjata militer. 
Lanjutkan perjalanan Anda untuk mengagumi estetika Zen modern di D.T. 
Suzuki Museum dan mahakarya arsitekturnya yaitu 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. Buku panduan tersebut mencakup informasi di 
setiap situs yang dapat Anda kunjungi disertai peta dan jarak yang diperlukan 
untuk mencapai setiap tempat dengan berjalan kaki. Jam operasional dan 
informasi kontak juga disertakan dalam buku panduan untuk setiap lokasi.

Teknologi Jepang Terbaik 
Dipamerkan di Kawasaki Good 
Times World

Temukan Keseruan Berkecepatan 
Tinggi di Twin Ring Motegi

Patung Es Raksasa di 
Pusat Kota

Kagumi Keajaiban Arsitektur 
di Kanazawa yang Bersejarah

Melihat inovasi luar biasa dari Kawasaki Heavy 
Industries Group di Kobe

Pecinta motor dari segala usia dapat menikmati 
wahana dan balapan di salah satu trek balap 
terbaik Jepang

Pameran musim dingin Hokkaido yang 
tidak boleh dilewatkan

Dari klasik hingga modern, timur ke barat, jelajahi 
warisan arsitektur Kanazawa yang kaya
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 2-2 Hatoba-cho, Distrik Chuo, Kota Kobe, 
     Prefektur Hyogo

 http://www.khi.co.jp/kawasakiworld/english/
     index.html

Kawasaki World
カワサキワールド

 1-1-1 Hirosaka, Kota Kanazawa, 
     Prefektur Ishikawa

 https://www.en.visitkanazawa.jp/files/
     moretocheck/downloads/en/architecture_
     tourism.pdf

Kanazawa Architecture Tourism
金沢アーキテクチャーツーリズム

 Kita 1 Jonishi 2, Distrik Chuo, Kota Sapporo, Hokkaido
 https://www.snowfes.com/english/index.html 

Sapporo Snow Festival
さっぽろ雪まつり

 120-1 Hiyama, Kota Motegi, Distrik Haga, 
     Prefektur Tochigi

 https://www.twinring.jp/english/

TWIN RING MOTEGI
ツインリンクもてぎ

© TWIN RING MOTEGI

© TWIN RING MOTEGI

© TWIN RING MOTEGI

© Kanazawa City

© Kanazawa City

© Kanazawa City

© Kawasaki Heavy Industries

© Kawasaki Heavy Industries

© Kawasaki Heavy Industries
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Pecinta motor dari segala usia pasti menikmati perjalanan ke Suzuki 
Plaza, museum yang dibuat untuk mengenang asal muasal salah satu 
produsen mobil paling terkenal di Jepang. Telusuri aula museum dan 
lihatlah bagaimana perusahaan ini mulai membuat alat tenun di awal 
abad ke-20, kemudian berkembang pada periode restorasi setelah perang, 
mendobrak industri otomotif dengan menggunakan pengetahuan dan 
teknologi mereka. Lihatlah beragam pameran yang menampilkan sepeda 
motor, mobil, dan mesin tempel (outboard motor) Suzuki yang saat ini 
diproduksi dan dijual di seluruh dunia. Ikuti perjalanan berbagai tahapan 
dalam sejarah dan inovasi Suzuki, yang terlihat dari banyaknya produk 
berbeda yang telah dibuat perusahaan selama bertahun-tahun. Jelajahi 
perkembangannya yang mengesankan dan ekspansi internasional Suzuki 
melalui pameran yang mendetail. Bagi Anda calon insinyur dan pecinta 
mobil tentu akan mengapresiasi film 3D mengenai bagaimana mobil 
dibuat, serta kesempatan untuk melihat pameran area perakitan yang 
dibuat ulang dalam skala asli. Berlokasi di Kota Hamamatsu, Prefektur 
Shizuoka yang bisa dicapai dari Tokyo kurang dari dua jam perjalanan 
menggunakan shinkansen, museum ini juga menampilkan sejarah dan 
budaya wilayahnya. 

Didirikan dan dikelola oleh Toyota, produsen mobil terkemuka 
dunia yang berawal sebagai produsen alat tenun tekstil, 
museum ini menyoroti sejarah kemajuan teknologi dan 
modernisasi Jepang yang luar biasa. Pengunjung dapat 
mengamati alat tenun asli Toyota yang dioperasikan dengan 
tangan dari tahun 1920-an. Alat tenun ini telah membentuk 
dasar untuk metode dan prinsip manufaktur yang diterapkan 
oleh perusahaan hingga hari ini. Kemudian berkelilinglah ke 
Auto Manufacturing Pavilion, di mana Anda akan melihat 
langsung mobil dirakit di depan mata Anda. Tempat menarik 
lainnya bagi semua usia adalah Technoland, pameran di 
mana Anda dapat merasakan kegembiraan berkreasi secara 
langsung. Berlokasi strategis hanya beberapa menit dari Sakō 
station di pusat Kota Nagoya, ini adalah destinasi setengah 
hari yang sempurna bagi pecinta teknologi saat mengunjungi 
daerah Nagoya.

Fuj i -Q menawarkan rol ler  coaster  terbaik dan pal ing 
mendebarkan serta merupakan wahana pemecah rekor dunia 
yang ditawarkan Jepang, dengan latar belakang pemandangan 
Mount Fuji, gunung tertinggi di Jepang. Taklukkan vertigo 
dengan ayunan setinggi 50 meter atau terjun dari ketinggian 
yang mendebarkan dengan gerakan terjun vertikal. Sebagai 
alternatif lainnya, tantang diri Anda untuk menemukan jalan 
keluar dari Labyrinth of Fear. Sementara itu, anak-anak akan 
menyukai Thomas Land, yang sepenuhnya dikhususkan untuk 
Thomas the Tank Engine dan teman-temannya.

Jelajahi Dunia Suzuki Motor 
Corporation

Menyelami Lebih Dalam 
tentang Warisan yang Kaya 
dari Teknologi Manufaktur

Taman Hiburan Berlatar 
Mt. Fuji

Pelajari kekayaan sejarah dari produsen mobil 
terkenal di Suzuki Plaza Telusuri jalur industrialisasi Jepang dari 

tekstil hingga mobil

Naiki wahana penuh ketegangan di 
Fuji-Q Amusement Park yang terkenal
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 1301 Zora-cho, Distrik Minami,  
     Kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka

 https://www.suzuki-rekishikan.jp/english/

SUZUKI PLAZA
スズキ歴史館

 4-1-35 Noritake Shinmachi, Distrik Nishi, Kota Nagoya,
     Prefektur Aichi

 http://www.tcmit.org/english/

Toyota Commemorative Museum of  
Industry and Technology
トヨタ産業技術記念館

 5-6-1 Shin-Nishihara, Kota Fujiyoshida, Prefektur Yamanashi
 http://www.fujiq.jp/en/

Fuji-Q Highland
富士急ハイランド

© FUJIKYUKO CO.,LTD.

© FUJIKYUKO CO.,LTD.

© FUJIKYUKO CO.,LTD.

© Toyota Commemorative Museum of 
Industry and Technology

© Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

© Toyota Commemorative Museum of 
Industry and Technology
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Hiroshi Fujimoto, terkenal dengan nama pena Fujiko F Fujio, yang seumur 
hidupnya memiliki kecintaan kepada anak-anak dan semangat bermain 
mereka. Ditambah dengan bakat seninya, ia menciptakan Doraemon 
kesayangannya, kucing robot penolong yang merupakan salah satu 
karakter manga paling populer di Jepang. Setelah beliau meninggal, 
istrinya mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan tempat di 
mana karyanya dapat dibagikan kepada penggemar dari segala usia 
yang mendukungnya, sehingga lahirlah Fujiko F Fujio Museum. Terletak 
di Kawasaki, kota yang didiami Fujiko bersama keluarganya selama 
bertahun-tahun, museum ini menawarkan kegembiraan melalui karya 
seninya. Orang dewasa akan tertarik dengan Fujiko yang mempelajari 
fiksi ilmiah dan manga aslinya yang dipamerkan, sementara anak-
anak akan menyukai area bermain yang penuh warna dan wahana luar 
ruang yang didekorasi dengan benda-benda Doraemon. Tersedia juga 
camilan ringan dan makanan berbentuk karakter lucu di kafe museum, 
di mana wajah Doraemon yang menawan menghiasi segalanya mulai 
dari pizza dan spageti hingga kue dan pai. Tiket wajib dibeli terlebih 
dahulu untuk mengunjungi Fujiko Museum dan dapat dibeli dari mesin 
tiket di minimarket Lawson di seluruh Jepang. Tahun 2020 menandakan 
ulang tahun kelima puluh Doraemon, acara perayaan diselenggarakan di 
museum dengan pameran khusus.

Bencana beruntun (gempa bumi, tsunami, radiasi nuklir) yang melanda 
Prefektur Fukushima pada tahun 2011 menyebabkan kepanikan 
dan kekhawatiran di antara penduduk setempat. Untuk membantu 
mengedukasi penduduk dan pengunjung tentang radiasi serta dampak 
bencana pada lingkungan Fukushima, Fukushima Prefectural Centre for 
Environmental Creation dibuka di Kota Miharu pada Juli 2016. Gedung 
Pusat Informasi dan Komunikasi ("Commutan Fukushima") menyambut 
pengunjung dari segala usia untuk menjelajahi berbagai pameran interaktif 
secara gratis. Perhentian wajib pertama adalah bagian "Fukushima since 
March 11, 2011", di mana orang dapat melihat kembali catatan bencana 
yang dimulai dengan kejadian 3/11. Pameran lain yang wajib dilihat adalah 
"Radiation Lab", di mana pengunjung dapat mempelajari tentang variasi 
dan efek radiasi, disertai dengan cara melindungi diri dari paparan radiasi. 
Selain itu, "Environmental Creation Lab" berupaya mempromosikan energi 
terbarukan dan masyarakat berkelanjutan yang tidak bergantung pada 
tenaga nuklir. "Environmental Creation Theatre" adalah teater proyeksi 
unik yang akan memberikan informasi pada penonton tentang dasar-
dasar radiasi dan memamerkan keindahan alam serta warisan budaya 
Fukushima melalui video dan musik akustik yang dinamis. Bus kota 
beroperasi 4 kali sehari dari Miharu station dan tidak dipungut biaya bagi 
pengunjung Commutan Fukushima. Jadwal tersedia di situs web pusat.

Pengalaman Terbaik Bertemu 
Doraemon di Fujiko F Fujio Museum

Basis Pemulihan dan Penciptaan 
Lingkungan di Fukushima

Anak-anak dan orang dewasa akan terpesona 
oleh museum ikon Jepang ini

Simak lebih dalam tentang bencana 3/11, 
masalah radiasi, dan lingkungan Fukushima 
hari ini di Commutan Fukushima
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 2-8-1 Nagao, Wilayah Tama, Kota Kawasaki, 
     Prefektur Kanagawa

 http://fujiko-museum.com/english/

Fujiko.F.Fujio Museum, in 
Kawasaki City
川崎市 藤子 ・ F ・ 不二雄ミュージアム

 10-2 Fukasaku, Kota Miharu, 
     Kabupaten Tamura, Prefektur Fukushima

 https://com-fukushima.jp/pdf/pamphlet_
     2020_eng.pdf

Fukushima Prefectural Center  
for Environmental Creation
福島県環境創造センター

© Fujiko-Pro

© Fujiko-Pro

© Fujiko-Pro
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59 - Nikko - Perjalanan Memikat Menyusuri Kinugawa River yang Indah 
60 - Kita Akita - Mari Jelajahi Budaya dan Keindahan Alam dari Kereta Api 
61 - Takachiho - Jelajahi Ngarai di Tanah Mitos dan Legenda 
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Cara Jepang mengapresiasi keindahan alam setiap musimnya mungkin 
tidak akan ditemui di tempat lain. Jelajahi hutan purba yang luas di 

Shirakami-Sanchi dan Hachimantai National Park, yang dedaunannya 
tumbuh subur dan hijau di musim semi lalu berganti menjadi warna 

keemasan menyala di musim gugur. Berendam di tengah pepohonan tua 
dan biarkan diri Anda menikmati sensasi relaksasinya. Berkeliling melewati 

pegunungan yang indah dan desa-desa tepi laut di mana penduduknya 
hidup seperti pada zaman nenek moyang, yang selaras dengan alam di 

sekitar mereka. Temukan beragam satwa liar yang mengagumkan, mulai 
dari bangau jepang yang sangat cantik—harta nasional yang hidup—hingga 

monyet salju yang berendam di habitat aslinya.

Mina t : 05
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Mari Jelajahi Budaya dan 
Keindahan Alam dari Kereta Api

Jelajahi Ngarai di Tanah Mitos 
dan Legenda

Rasakan semua keajaiban Akita yang belum 
terjamah dalam sekali perjalanan

Telusuri pemandangan alam yang terbentuk 
oleh letusan gunung berapi zaman purba
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Jepang menawarkan begitu banyak pemandangan alam dan situs 
bersejarah yang menakjubkan, tetapi jarang sekali ada perjalanan 
ke banyak tempat wisata tanpa perlu turun dari kereta. Karena itu, 
naiklah Akita Nairiku Railway untuk mengikuti tur selama 2 jam di 
pedesaan Jepang yang belum tersentuh. Perjalanan Anda dimulai 
di Kota Samurai Bersejarah Kakunodate, hanya 3 jam dengan 
shinkansen dari Tokyo. Dari sana, Anda akan melanjutkan perjalanan 
kurang dari 100 kilometer ke utara melalui pedesaan dan sawah, 
melewati lembah curam dan hutan rimbun dalam perjalanan ke 
tujuan akhir Anda di Takanosu, tempat Mount Moriyoshi yang indah 
dan budaya pemburu tradisional Jepang "matagi". Ingin berhenti 
di tengah perjalanan untuk merasakan lebih banyak petualangan 
dan kesenangan? Ani-Maeda station memiliki pemandian air panas 
dan resor ski di dekatnya yang memiliki butiran salju halus. Dari 
bunga di musim semi hingga kembang api dan festival di musim 
panas, dedaunan di musim gugur, serta pemandangan salju 
yang menakjubkan di musim dingin, daerah ini adalah permata 
tersembunyi yang patut dikunjungi di musim apa pun. 

Takachiho di Kyushu Selatan yang kaya akan mitologi Jepang, menjadi 
tempat para dewa turun dari surga dan menciptakan Kepulauan Jepang. 
Terletak di jantung hutan rimbun, Takachiho Gorge adalah ngarai 
menakjubkan yang meliputi Gokase River berwarna biru kobalt yang lahir 
dari aliran lahar besar Mount Aso sekitar 90 hingga 120 milenium yang 
lalu. Dakilah salah satu dari banyak jalur hutan untuk melihat ngarai dari 
atas atau sewa perahu dayung dan kagumi keindahannya dari bawah. Jika 
Anda beruntung, percikan air dari Manai Falls setinggi 17 meter dapat 
mengenai Anda, yang dianggap sebagai pertanda baik oleh warga sekitar. 
Terakhir, tutup perjalanan Anda dengan mengunjungi Takachiho Shrine, 
menginap untuk menonton tarian kagura, atau berpesta dengan hidangan 
lokal seperti Takachiho Beef dan shochu yang disuling di Miyazaki. 
Takachiho dapat dicapai dengan bus (wajib reservasi) dari Hakata (3,5 
jam) atau Kumamoto (2 jam). Bagi Anda yang ingin bermalam dapat 
menginap di salah satu ryokan, di mana banyak di antaranya menawarkan 
mata air panas dan pemandangan pegunungan yang indah. 

Perjalanan Memikat Menyusuri 
Kinugawa River yang Indah
Berlayar mengarungi Nikko National Park yang 
memesona bersama pedayung profesional!
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 1414 Kinugawa Onsen Ohara, Kota Nikko, 
     Prefektur Tochigi 

 https://www.visitnikko.jp/en/things-to-do/
     activities-and-experiences/ 

Kinugawa Line Kudari
鬼怒川ライン下り

 41-1 Shimo-shinmachi, Ani ginzan, Kota Kita Akita, 
     Prefektur Akita 

 https://www.akita-nairiku.com/en/

Akita Nairiku Jukan Tetsudo
秋田内陸縦貫鉄道株式会社

 964 Mitai, Kota Takachiho, Prefektur Miyazaki 
 http://takachiho-kanko.info/en/sightseeing/

Manai Waterfall
真名井の滝

Nikko adalah salah satu tujuan wisata paling terkenal di Jepang, yang 
dikenal dengan kuil Buddha dan kuil Shinto yang mengesankan. Tapi 
tahukah Anda bahwa kota ini juga terkenal dengan taman nasional 
dan mata air panasnya yang luas serta menakjubkan? Tepat di utara 
Nikko di sepanjang Jalur Tobu Kinugawa adalah area Kinugawa 
Onsen, namanya diambil dari Kinugawa River yang mengaliri kota. 
Kinugawa River Boat Tour adalah salah satu cara untuk melihat 
alam Nikko National Park dari dekat. Dua pedayung profesional 
akan memandu kapal tradisional ke hilir saat sungai membelah dan 
berkelok-kelok melalui ngarai yang indah. Anda akan dibuat kagum 
dengan melihat formasi bebatuan menakjubkan yang menjulang 
tinggi dan sudah tercipta selama ribuan tahun. Saat menyusuri 
sungai, Anda akan menemui beberapa jeram. Tapi jangan khawatir; 
para pedayung dengan ahli akan menavigasi kapal melewati jeram 
tersebut. Mereka bahkan akan memberikan jas hujan agar Anda 
tidak kebasahan, meskipun Anda pasti telah bersiap terkena percikan 
air! Keselamatan penumpang adalah prioritas utama dan jaket 
pelampung disediakan untuk semua penumpang. Tur ini tersedia 
dari pertengahan bulan April hingga pertengahan bulan November, 
dengan pemandangan yang berubah secara mencolok seiring 
bergantinya musim. Perjalanan ke hilir memakan waktu 40 menit 
dengan 30 menit kembali naik bus antar-jemput gratis. Ini adalah 
cara sempurna untuk menikmati kemegahan alami Kinugawa River. 

© Akita inland line

© Akita inland line

© Akita inland line
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Kota Biei dapat ditempuh sekitar dua setengah jam dari Sapporo, salah 
satu tujuan paling populer di Hokkaido karena perbukitan dan ladang 
terbuka yang indah. Perjalanan ini sangat direkomendasikan untuk pecinta 
alam, yang pasti akan terpesona pada keelokan pemandangannya. Anda 
dapat menjelajahi kota dengan mobil, tetapi akan sulit untuk berhenti saat 
ingin mengambil foto. Jadi, bagaimana jika Anda bersepeda dan biarkan 
penduduk setempat menunjukkan semua keajaiban alam yang ditawarkan 
Biei? Bersepeda diiringi hembusan angin dan kicauan burung, pasti akan 
membuat Anda jatuh cinta dengan daerah tersebut. Tur bersepeda tersedia 
dari bulan April hingga November. Perkebunan menjadi cerah selama bulan-
bulan hangat, dengan mekarnya bunga berwarna warni, yang puncaknya 
pada bulan Juli dan Agustus. Semua sepeda yang disewakan adalah sepeda 
Yamaha dengan model listrik untuk memastikan perjalanan yang mulus bagi 
semua pengendara sepeda. Tur dimulai dari belakang Biei station dengan 
tujuan seperti Patchwork Hill, Shirogane Blue Pond, dan perkebunan bunga 
yang indah. Anda dapat memilih dari beberapa rute berbeda, baik yang 
sehari penuh atau setengah hari. Jadi, sewalah sepeda dan nikmati tur ini 
untuk merasakan keindahan yang ditawarkan Hokkaido. 

Nikmati Pemandangan Indah 
Pedesaan Hokkaido dengan Sepeda

Kagumi Bunga Azalea Musim 
Semi yang Bermekaran di Puncak 
Mount Tokusenjo yang Indah

Tamasya di Kurobe Gorge Railway

Bersepeda melintasi Perbukitan Biei yang indah 
bersama pemandu lokal

Nikmati keindahan alam saat mendaki gunung 
dengan santai di Kesennuma

Nikmati keindahan Jepang yang menakjubkan 
di semua musim dengan kereta trem
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Kesennuma terletak di sepanjang pantai timur laut Honshu, kota kecil 
namun semarak, rumah bagi salah satu pasar ikan paling ramai di wilayah 
Tohoku. Di bagian selatan kota terdapat Mount Tokusenjo yang menawan. 
Ketinggian gunung ini sekitar 711 meter, membuat pendakian lebih santai 
dan tidak terlalu melelahkan, serta hanya memakan waktu sekitar 2,5 
jam perjalanan pulang pergi dari bawah hingga puncak. Dengan tongkat 
hiking yang dapat disewa, jalur ini cocok untuk pemula maupun pendaki 
veteran. Gunung ini adalah tempat bagi dua rumah pohon pertama di 
Tohoku Tree House Project, yang menjadikannya tempat pendakian yang 
menyenangkan untuk keluarga. Namun, yang membuat gunung ini begitu 
istimewa adalah bunga azalea. Lebih dari 500.000 pohon azalea ditanam 
di gunung ini, memberinya kehidupan penuh warna yang memesona 
pada musim semi, serupa permadani warna merah muda. Ada dua jenis 
varietas azalea yang tumbuh: azalea gunung dan azalea jepang, dengan 
azalea gunung yang jumlahnya melimpah. Jika Anda pecinta bunga yang 
berkunjung pada pertengahan hingga akhir bulan Mei, jangan sampai 
melewatkan Mount Tokusenjo! 

Apakah Anda pengagum keindahan alam? Naiki kereta di Kurobe Gorge 
Railway dan manjakan mata Anda dengan karunia keindahan alam. Kereta 
ini awalnya dibangun untuk membantu pembangunan fasilitas tenaga 
listrik di Kurobe River, sekarang kereta ini dapat membawa Anda melewati 
pemandangan indah sepanjang 20 kilometer melintasi jembatan dan 
terowongan, menawarkan pemandangan ngarai di bawahnya. Anda bisa 
datang hanya untuk melihat-lihat, tetapi mengapa tidak menghabiskan 
waktu seharian dan berhenti di beberapa stasiun di sepanjang perjalanan 
untuk menikmati semua yang ditawarkan area tak tersentuh ini? Kunjungi 
pemandian air panas di mana Anda dapat menikmati alam sekitar sambil 
berendam di air hangat yang menenangkan. Atau berkeliling melintasi 
banyak jembatan penyeberangan untuk menikmati pemandangan dengan 
lebih santai dibanding naik kereta api. Berbagai pilihan hiking tersedia di 
perhentian terakhir, semuanya menawarkan pemandangan yang pasti akan 
menyenangkan para pecinta alam terbuka. Jika itu belum cukup, Anda 
dapat mengunjungi Chūbu-Sangaku National Park yang penuh keindahan 
di dekatnya. Kurobe Gorge Railway beroperasi dari musim semi, saat 
dedaunan tumbuh segar dan hijau, hingga musim gugur, di mana menjadi 
tempat yang sangat populer untuk melihat pemandangan dedaunan. 
Tempat ini dapat dicapai sekitar 3 jam dari Tokyo dengan shinkansen dan 
kereta lokal, serta merupakan destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan 
oleh para pecinta alam. 

 1-1-7 Omachi, Kota Biei, Distrik Kamikawa, 
     Hokkaido 

 https://field-north.com/en/biei.html

Guided Cycling Tour Biei
Guided Cycling Tour 美瑛

 Akaiwamonomi, Kota Kesennuma, 
     Prefektur Miyagi 

 https://visit-kesennuma.com/

Mt. Tokusenjo
徳仙丈山

 11 Kurobekyokokuguchi, Kota Kurobe, 
     Prefektur Toyama 

 https://www.kurotetu.co.jp/en/

Kurobe Gorge Railway
黒部峡谷鉄道

© Guided Cycling Tour Biei© Guided Cycling Tour Biei

© Guided Cycling Tour Biei
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Hitachi Seaside Park terkenal dengan bunga berskala besarnya yang 
berubah seiring musim. Saat musim semi, tamannya tampak seperti 
ombak warna-warni, karena ada hampir 260.000 tulip dan lebih dari 
satu juta bunga narcisuss (dafodil) menghiasi area di sekitar jalan 
setapak di hutan. Di waktu yang sama, lereng bukit yang luas di dekat 
batas tepi pantai taman tersebut memancarkan warna biru nemophila 
yang cemerlang. Warna musim panas juga elok dengan datangnya 
bunga matahari dan zinnia, serta pemandangan menyegarkan 
dari semak-semak kochia yang menghijau di atas bukit. Semak 
kochia itu berwarna magenta cerah saat memasuki musim gugur, 
menciptakan latar belakang yang kontras dengan langit biru cerah di 
musim tersebut. Bahkan musim dingin menawarkan pemandangan 
yang penuh warna dengan mekarnya bunga tulip es dan pohon 
aprikot jepang. Meski bunga adalah daya tarik utama, taman ini juga 
menawarkan sejumlah pilihan hiburan lainnya. Ada taman hiburan 
yang cocok untuk tamasya keluarga, kemudian ada juga area atletik 
yang akan memuaskan wisatawan yang lebih aktif. Semua dapat 
berkumpul untuk menikmati makanan di taman BBQ atau salah satu 
dari banyak kafe dan restoran yang terletak di seluruh area. 

Membentang sepanjang 90 kilometer dengan ketinggian 2.400 meter, 
Tateyama Alpine Route—yang merupakan salah satu bagian dari Chūbu-
Sangaku National Park—memukau para pecinta alam dengan beberapa 
pemandangan gunung paling dinamis di Jepang. Perjalanan Anda dimulai 
dengan pendakian kereta gantung yang curam ke hutan rimbun dari 
pohon cedar tua yang kokoh. Kemudian, naik bus di jalanan berkelok yang 
menampilkan koridor salju besar (dengan dinding setinggi 17 meter!) dan 
pemandangan menakjubkan lainnya di setiap belokan. Selanjutnya, Anda 
akan naik bus troli listrik dan terowongan melalui jantung Mt. Tateyama, 
yang diakui sebagai salah satu kereta gantung paling unik di dunia dengan 
pemandangan Alpine Gorge yang curam. Kemudian, pengunjung dapat 
mencoba kereta gantung bawah tanah ke bendungan lengkung tertinggi di 
Jepang, Kurobe Dam, dan pemandangan pegunungan yang indah tercermin 
di perairan Kurobe Lake. Dengan adanya resor mata air panas, rute hiking, 
perkemahan, serta situs budaya dan bersejarah di sepanjang area, semua 
orang akan menemukan aktivitas favoritnya masing-masing di sini—dan 
tersedia juga kedai makanan ringan di setiap stasiun yang akan memastikan 
Anda agar tetap kenyang. Keseluruhan perjalanan akan memakan waktu 
6-7 jam dan paling baik dinikmati dari bulan April hingga Juni, ketika dinding 
salju berada pada titik tertinggi. Tateyama dapat ditempuh sekitar 3,5 jam 
dari Tokyo dengan shinkansen dan kereta api lokal, dengan banyak pilihan 
akomodasi bagi mereka yang ingin bermalam. 

Taman bunga seluas 52.000 meter persegi ini menawarkan daya tarik 
utama yang spektakuler: lebih dari 350 pohon wisteria berbunga mulai 
pertengahan bulan April, di mana seluruh pohon ini bermekaran indah 
berbentuk seperti payung besar berwarna merah, ungu, kuning, dan putih. 
Puncaknya adalah pohon Great Wisteria yang berusia 150 tahun, tampak 
seolah-olah keluar dari dunia dongeng dengan batang dan cabangnya 
yang besar dan berliku. Pohon ini sangat menakjubkan sehingga Prefektur 
Tochigi menetapkannya sebagai Monumen Alam. Taman ini bercahaya 
lampu di malam hari, sehingga Anda bisa berkeliling di bawah kanopi 
bunga wisteria yang rimbun sambil menghirup harum bunganya. Buka 
sepanjang tahun, taman ini memiliki delapan musim bunga yang berbeda, 
membuatnya selalu ada suguhan bagi pecinta bunga yang berkunjung. 

Keindahan Musiman di Hitachi 
Seaside Park

Ekspedisi Melintasi Pegunungan 
Alpen Jepang dengan 
Pemandangan Luar Biasa

Berkeliling di Bawah Great 
Wisteria yang Megah

Permadani bunga bermekaran sepanjang 
tahun di Ibaraki Coast yang indah

Kagumi tembok salju raksasa di tujuan 
ekowisata ini

Tepat di utara Tokyo, Ashikaga Flower Park 
adalah tempat bersantai nan harum

65
67

66

 605-4 Onuma, Mawatari, Kota Hitachinaka, 
     Prefektur Ibaraki

 https://hitachikaihin.jp/en/

Hitachi Seaside Park Office
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

 (Sisi Prefektur Toyama) 2 Senjugahara,  
     Ashikuraji, Kota Tateyama, Distrik Nakaniikawa, 
     Prefektur Toyama
     (Sisi Prefektur Nagano) Taira, Kota Omachi, 
     Prefektur Nagano

 https://www.alpen-route.com/en/ 

Tateyama Kurobe Alpine Route
立山黒部アルペンルート

 607 Hasama-cho, Kota Ashikaga, 
     Prefektur Tochigi

 https://www.ashikaga.co.jp/english/index.html

Ashikaga Flower Park
株式会社　足利フラワーリゾート

© Ashikaga Flower Park

© Ashikaga Flower Park

© Ashikaga Flower Park

提供 ／ 国営ひたち海浜公園

提供 ／ 国営ひたち海浜公園

提供 ／ 国営ひたち海浜公園
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Central Alps di Nagano menjadi tujuan yang memikat para pendaki gunung 
dan pecinta alam dari semua kalangan. Naiki Komagatake Ropeway, dan 
Anda akan mendaki 950 meter hanya dalam waktu tujuh menit, yang 
menjadi pencapaian ketinggian tertinggi di Jepang. Dari ketinggian 2.612 
m di atas permukaan laut, Anda dapat melihat Senjojiki Cirque, cekungan 
luas yang ditempa oleh gletser sekitar 20.000 tahun lalu, dengan Southern 
Alps dan Mt. Fuji menjulang di kejauhan. Dari bunga sakura dan hijau daun 
di musim semi hingga bunga liar dengan warna cerah di musim panas, 
serta permadani dedaunan di musim gugur, Senjojiki Cirque menawarkan 
keindahan sepanjang tahun. Keunikan tempat ini adalah meski berlokasi 
di tempat tinggi, tempat ini tetap buka selama musim dingin, menawarkan 
pemandangan unik pepohonan beku dan lereng yang tersapu salju dari 
kehangatan dan kenyamanan Senjojiki Hotel. Tersedia berbagai macam 
jalur hiking dan pilihan pendakian gunung bagi pemula maupun petualang 
veteran. Jika Anda ingin menghilangkan rasa lapar, restoran hotel dapat 
menyajikan sejumlah hidangan lokal yang lezat. Dapat ditempuh dalam 
waktu empat jam dengan kereta api dan 45 menit lagi dengan bus dari 
Tokyo, Komagatake dan Senjojiki Cirque merupakan perjalanan yang sangat 
bernilai bagi para fotografer yang ingin mengambil gambar pemandangan 
pegunungan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.

Pengendara sepeda dan pecinta alam dapat merasakan keindahan alam 
dan pemandangan Prefektur Gifu. Datanglah ke Kota Gujo, di mana Anda 
dapat naik sepeda sewaan dan mengikuti tur yang akan membawa Anda 
masuk lingkungan pedesaan di sepanjang Nagara River, yang disebut 
sebagai salah satu dari tiga sungai dengan aliran paling jernih di Jepang. 
Tur sepanjang 22 km dimulai di Gujo-Hachiman Station Nagara River 
Railway, tujuan wisata terpencil yang terletak di pegunungan hijau Gifu. 
Hiruplah udara bersih, dan dengarkan suara aliran air yang deras, nyanyian 
burung, serta senandung serangga. Temukan pohon cedar jepang kuno 
yang mencolok, berfoto di sepanjang jalur kereta api lokal yang indah, 
kunjungi kuil yang menawan, dan nikmati kue beras manis dan lezat 
bernama daifuku—yang merupakan makanan khas setempat. Tur akan 
diakhiri di Minami Kodakara Onsen, resor pemandian air panas di mana 
Anda dipersilakan untuk berendam dan menenangkan tubuh setelah 
seharian bersepeda. Pemandu wisata lokal siap menyambut Anda di 
rumah mereka dan menunjukkan kehangatan serta keramahan pedesaan 
Jepang yang belum tersentuh. Ingin menjelajahi area lebih jauh lagi? 
Mereka juga menawarkan Old City Tour di mana Anda dapat menjelajahi 
Kota Gujo dan situs budaya bersejarah seperti kuil Buddha, kuil Shinto 
dan rumah teh. Lihatlah bagaimana warga setempat menjalani kehidupan 
sehari-hari mereka di pedesaan Jepang yang jarang dikunjungi sebagian 
besar turis.

Pemandangan Menakjubkan 
dari Atas Lintasan Kereta 
Gantung Tertinggi di Jepang

Pengalaman Bersepeda yang 
Indah di Salah Satu Sungai 
Terjernih di Jepang

Kagumi keagungan gunung di Senjojiki Cirque 
di setiap musim

Jelajahi jalan pedesaan yang damai di 
sepanjang aliran air jernih Nagara River
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 1 Akaho, Kota Komagane, Prefektur Nagano
 https://www.chuo-alps.com/lang/en/

Senjojiki Cirque
千畳敷カール

 914-1 Hashimoto-cho, Daerah Hachiman,  
     Kota Gujo, Prefektur Gifu

 http://www.cycle-cruise.com/en/ 

Nagara River Bike Tour
長良川サイクルクルーズ

© Nagara river cycle cruise

© Nagara river cycle cruise

© Nagara river cycle cruise
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Mendakilah melewati keajaiban alam yang terbentuk oleh lahar di Hida 
Osaka Falls di Gero yang terletak di Perbukitan Prefektur Gifu. Terbentuk 
akibat letusan Mt. Ontake sekitar 54.000 tahun yang lalu, Hida Osaka 
Falls memiliki lebih dari 200 air terjun dengan bentuk unik yang pasti akan 
memikat Anda. Berjalanlah sesuka Anda di jalur hiking mulai dari jalur yang 
santai hingga menantang, atau untuk pengalaman yang lebih berkesan, 
pesanlah tur berpemandu. Tur trekking air terjun sangat menyenangkan 
dan akan membawa Anda melewati hutan nasional yang biasanya 
terlarang bagi pengunjung. Anda akan menjelajah naik dan turun bukit, 
melewati jalan yang jauh dari jalan setapak saat menyeberangi sungai dan 
merasakan kabut di wajah Anda. Hida Osaka menawarkan keelokan yang 
berubah seiring musim, dari tanaman hijau dan nyanyian burung di musim 
semi, hingga daun musim gugur yang cemerlang dan ikan yang baru 
menetas melompat di atas air pada musim gugur. Desa mata air panas 
di dekatnya—dengan pemandian berkarbonasi yang unik—pasti akan 
menenangkan tubuh dan jiwa Anda. Hida Osaka Falls terletak di Kaki Bukit 
Prefektur Gifu, dapat dicapai paling cepat dalam dua jam dengan kereta 
ekspres dan lokal dari Nagoya.

Jelajahi Hida Osaka Falls 
yang Mistis
Tur berpemandu ke tempat dengan air terjun 
terbanyak di seluruh Jepang
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 Daerah Osaka, Kota Gero, Prefektur Gifu
 https://www.osaka-taki.com/en/index.php 

Hida-Osaka Falls
小坂の滝めぐり

 995-1 Ikeda-cho, Kota Miyoshi, Tokushima
 https://nishi-awa.jp/shokutonou/en/experience/

Sora no Sato
一般社団法人そらの郷

 559-1 Kannawa, Kota Beppu, Prefektur Oita
 http://www.beppu-jigoku.com/

Beppu Jigoku Tour
別府地獄めぐり

Sedang mencari petualangan demi menemukan jati diri? Kumano Kodo 
Trail yang terdaftar sebagai salah satu Warisan Dunia UNESCO di Tanabe 
adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Di sini, Anda dapat mendaki 
jalur yang dilalui peziarah selama ribuan tahun melalui hutan mistis yang 
ditetapkan sebagai bagian dari Yoshino-Kumano National Park Jepang. 
Anda dapat mencoba tradisi unik shinrin-yoku Jepang, atau 'mandi hutan'—
sebuah praktik yang dikenal dapat membantu memulihkan pikiran dan 
tubuh. Daftarkan diri Anda untuk tur, maka pemandu berbahasa Inggris akan 
menghibur Anda dengan legenda kuno dan menunjukkan berbagai lokasi 
bersejarah dalam perjalanan. Terdapat berbagai pilihan jalur, mulai dari jalur 
1-3 jam yang cocok untuk pemula hingga trek seharian penuh atau berhari-
hari untuk pendaki veteran. Para pemula tidak boleh melewatkan Kumano 
Nachi Taisha, dengan arsitekturnya yang indah di tengah kemegahan Nachi 
Falls. Setelah lelah berkeliling, pergilah ke kota untuk menikmati makanan 
laut segar dan hidangan lokal lainnya. Hanya 70 menit penerbangan dari 
Haneda Airport Tokyo atau 2 jam dengan kereta api dari Osaka, Kii Peninsula 
sangat mudah diakses, dan sejumlah pilihan penginapan dari hotel bergaya 
Barat hingga ryokan bahkan homestay juga tersedia untuk menjamu setiap 
wisatawan. 

Temukan Sisi Spiritual di Kumano 
Kodo Trail
Ikuti jejak para peziarah kuno di jalur suci Kii 
Peninsula

71

 14-6 Minato, Kota Tanabe, Prefektur Wakayama
 https://www.kumano-travel.com/en/tours-

     activities/kumano-trek-english-speaking-guides 

Kumano Travel
熊野トラベル

Beberapa tempat terasa tidak tersentuh oleh waktu seperti 
Iya Valley di Shikoku barat. Wilayah berpenduduk sedikit ini, 
dilintasi oleh sungai dan dihiasi puncak dan lembah, yang 
melestarikan kehidupan Jepang di masa lalu. Kumpulkan 
keberanian Anda untuk menyeberangi jembatan tali ganda di 
lembah, yang konon pertama kali dibangun oleh para pejuang 
yang melarikan diri dari pertempuran besar lebih dari delapan 
abad lalu. Hadiahnya? Pemandangan menakjubkan dari latar 
alam yang indah. Anda juga dapat menikmati kunjungan ke 
Ochiai Village, yang menampilkan suasana lereng gunung 
berbahaya dengan rumah beratap jerami yang ditetapkan 
sebagai bangunan penting bersejarah. 

Intiplah ke kedalaman tujuh neraka Beppu, kumpulan mata air panas 
yang memesona tapi juga menakutkan. Kolam alami ini sesuai 
dengan namanya—suhunya terlalu panas untuk Anda berendam! 
Dipanaskan di bawah tanah dan naik ke permukaan sejak lebih 
dari satu milenium yang lalu, pemandangan ini benar-benar seperti 
"neraka" yang ajaib di Bumi. Perhatikan lumpur merah Chinoike 
Jigoku (secara harfiah, "Neraka Kolam Darah"), kagumi air mancur 
super panas Tatsumaki Jigoku ("Neraka Tornado"), lalu manjakan 
lidah Anda dengan beberapa telur atau puding yang dimasak dengan 
air panas. Jelajahi neraka lainnya—Umi Jigoku ("Neraka Laut") dan 
Oniishibozu ("Neraka Kepala Biksu")—sebelum bersantai di salah 
satu dari banyak pemandian kaki di area yang menggunakan air dari 
mata air panas. Bukan, neraka ini belum membeku—kami hanya 
mengaturnya ke suhu yang sempurna agar Anda dapat merendam 
kaki setelah seharian berjalan. Dari warna biru kobalt tua Umi Jigoku 
("Neraka Laut") hingga merah menyala Chinoike Jigoku ("Neraka 
Kolam Darah"), setiap "neraka" menawarkan pemandangan yang 
mencolok dan unik yang akan memikat setiap pecinta alam. Pada 
bulan Juli 2009, empat kolam ini secara kolektif ditetapkan sebagai 
tempat dengan pemandangan indah oleh Pemerintah Jepang. 

Shikoku Valley yang 
Terlindungi dan Terpencil

Mata Air Panas "Neraka" yang 
Penuh Keindahan Surgawi!

Jelajahi alam liar tersembunyi Iya Valley 
di Tokushima

Kagumi kekuatan dan keindahan alam yang 
menakutkan di Kyushu Island
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© Beppu Jigoku Association© Beppu Jigoku Association

© Beppu Jigoku Association

065

064

A
LA

M



Burung bangau jepang yang megah melayang di langit musim dingin 
yang cerah, sebelum mendarat di bentangan salju untuk tarian ritual 
kawin yang anggun. Sebuah pemandangan yang pasti akan memikat 
setiap pengamat burung atau pecinta alam. Dari bulan Desember 
hingga Januari, pengunjung dapat mengikuti tur di Kushiro Marsh, 
Hokkaido—lahan basah kuno dan sumber makanan untuk hampir 
semua burung bangau jepang—dan mengagumi burung-burung yang 
luar biasa ini di habitat aslinya, bersama pemandangan salju yang 
menakjubkan serta keajaiban alam dan satwa liar lainnya. Jika Anda 
menginap di area Kushiro, tersedia layanan penjemputan hotel untuk 
akses yang lebih mudah ke pengalaman unik ini. 

Monyet liar jepang berjalan-jalan keluar dari hutan bersalju dan 
menyelinap ke mata air panas yang beruap. Pemandangan 
satwa liar yang benar-benar unik ini pasti akan menghangatkan 
hati Anda bahkan di hari saat musim dingin yang paling 
dingin sekalipun. Di Jigokudani (artinya “Lembah Neraka”)—
terletak di dalam perbatasan Joshin'etsukogen National Park—
monyet-monyet berkeliaran bebas di habitat aslinya dan Anda 
akan melihat bahwa mereka juga senang berendam seperti 
manusia! Sungguh pemandangan unik yang tidak bisa dilihat 
di tempat lain di dunia. Setelah itu, berkendaralah selama 30 
menit ke kota bersejarah Obuse dan kunjungi Hokusaikan 
Museum, rumah bagi koleksi karya spektakuler seniman balok 
kayu Jepang legendaris Hokusai.

Di ujung timur laut Hokkaido terdapat Shiretoko Peninsula yang sangat 
indah, yang secara resmi diakui sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 
2005. Semenanjung ini juga merupakan taman nasional, rumah bagi 
berbagai jenis kehidupan hewan termasuk beruang, rusa, elang, orca 
(paus pembunuh), dan paus! Daerahnya yang terdiri dari pegunungan dan 
aktif secara vulkanik, telah menghasilkan pemandangan spektakuler dan 
banyak air terjun. Bahkan ada juga aliran air panas yang langka! Tur kapal 
pesiar adalah cara yang tepat untuk menjelajahi margasatwa lokal karena 
menjaga Anda tetap aman dari beruang dan makhluk lainnya. Jika Anda 
mempertimbangkan untuk berwisata di Shiretoko National Park yang liar, 
tur Rusha Course hanya memakan waktu dua jam dengan dua jadwal 
keberangkatan dalam sehari. Pemandangan yang dapat Anda nantikan 
adalah peluang besar melihat penampakan beruang, anjing laut, dan air 
terjun. Jika beruntung, Anda bahkan dapat melihat lumba-lumba, orca 
(paus pembunuh), atau paus! Tur dimulai dari Utorohigashi, dengan akses 
kereta yang berhenti di Shari. Wilayah ini hanya dapat diakses dengan 
mobil atau bus, jadi pastikan Anda membuat rencana perjalanan yang 
sesuai. Anda dapat memilih tur dalam bahasa Inggris dan Jepang. Tur ini 
musiman dan hanya tersedia dari akhir bulan April hingga akhir Oktober. 

Kagumi keindahan alam Tojimbo Cliffs di Prefektur Fukui, sebuah tujuan 
wisata yang terkenal dengan tebing berbentuk seperti susunan pilar 
setinggi 20 meter yang menjulang tinggi di atas Laut Jepang. Menyaksikan 
ombak menghantam permukaan bebatuan merupakan hal yang sangat 
menakjubkan. Pembentukan batuan tebing andesit juga penting secara 
geologis—fenomena geologi khusus yang terjadi dalam skala besar ini 
hanya dapat dilihat di dua tempat lain di seluruh dunia di luar Tojimbo. 
Berjalanlah di sepanjang 4 km jalan setapak di atas tebing dan Anda akan 
melihat panorama Laut Jepang dari semua sudut. Pemandangannya 
begitu mengesankan sehingga menginspirasi banyak penulis dan penyair 
Jepang. Tentunya di sepanjang jalan ini, para pendaki akan menemukan 
banyak monumen karya sastra hebat Jepang. Bagi yang ingin menikmati 
lebih dalam keindahan alam unik di sini dapat mengikuti tur perahu yang 
akan memandu Anda untuk mengamati dan menikmati bebatuan dari 
bawah. Setelah melihat-lihat pemandangan, mampirlah ke salah satu dari 
banyak restoran yang berjajar di tepi pantai dan nikmati kepiting lezat, 
makanan khas daerah ini. 

Burung Bangau Jepang Menari 
dan Melayang di Negeri Salju 
Ajaib

Monyet Salju Berendam 
yang Terkenal akan Mencuri 
Hati Anda

Kagumi Beruang Coklat Ussuri 
di Shiretoko Pemandangan Laut Spektakuler 

dari Tojimbo Cliffs di Fukui

Ikuti tur berpemandu dan saksikan 
keindahan Kushiroshitsugen National Park 
dari dekat

Kunjungi negeri salju ajaib para monyet 
yang masih murni di Pegunungan 
Nagano yang indah

Berlayar di sepanjang pantai Shiretoko Peninsula 
dan amati fauna lokal!

Nikmati pemandangan panorama Laut Jepang di 
tengah formasi bebatuan yang mencolok
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 51 Utoro Higashi, Kota Shari, Distrik Shari, Hokkaido
 https://h-takarajima.com/detail/index/926&ml_

     lang=en 

Shiretoko Peninsula Cruising
知床半島クルージング

 Yasushima, Daerah Mikuni, Kota Sakai, 
     Prefektur Fukui

 https://www.japanhoppers.com/en/chubu/
     fukui/kanko/494/ 

Tojinbo
東尋坊

 3-19-8 Tokiwa-cho, Kota Nemuro, Hokkaido
 https://h-takarajima.com/detail/index/613&ml_lang=en

NEMURO Nature Center
根室ネイチャーセンター

 6845 Hirao, Kota Yamanouchi, Distrik Shimotakai,  
     Prefektur Nagano (Jigokudani Yaen-Koen)
     485 Obuse, Kota Obuse, Distrik Kamitakai, Prefektur Nagano  
    (Shinshu Obuse Hokusaikan)

 https://www.go-nagano.net/en/theme/id=17978
     https://hokusai-kan.com/en/

Jigokudani Yaen-koen
Hokusai Museum
地獄谷野猿公苑
信州小布施　北斎館

© JIGOKUDANI YAENKOEN

© JIGOKUDANI YAENKOEN© BlueOrange Studio/Shutterstock.com
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P E T A  L O K A S I

78 - Setouchi - Pelajari Sejarah, Pembuatan, dan Budaya Katana di Museum Pedang Okayama 
79 - Tottori - Berjemur di Keindahan Pasir di Tottori 
80 - Nambu - Singgah dan Nikmati Wangi Bunga di Tottori 
81 - Houki - Benamkan Diri Anda dalam Fotografi di Pedesaan Tottori 
82 - Roppongi - Keunggulan Artistik di Mori Art Museum 
83 - Suita - Terhubung dengan Makhluk Hidup di NIFREL di Osaka 
84 - Kanazawa - Jelajahi Salah Satu Museum Seni Kontemporer Paling Penting di Jepang 
85 - Nagasaki - Pilihan Hiburan Tanpa Henti Menanti di i+Land nagasaki 
86 - Hakone - Kemegahan Seni dan Alam Menanti di Hakone Open-Air Museum
87 - Yuzawa - Nikmati Festival Musik Luar Ruangan Terbesar di Jepang  
88 - Tokamachi - Seni Bertemu dengan Alam dalam Skala Besar di Niigata 
89 - Seto - Kunjungi Maneki-Neko Museum Terbesar di Jepang 
90 - Kyoto - GEAR - Pertunjukan Visual yang Melampaui Kata-kata 
91 - Nagasaki - Renungi Peristiwa Sejarah di Nagasaki 
92 - Fujikawaguchiko - Seni Menyatu dengan Alam dalam Harmoni 
        Sempurna di Itchiku Kubota Museum

S E N I
Minat:06

TOKYO

KYOTO

Kuno dan modern, alami dan buatan manusia. Di Jepang, elemen-elemen 
kontras ini berkombinasi dan menciptakan keindahan yang sangat 

memikat. Kunjungi taman-taman Jepang dan saksikan keindahan empat 
musim yang menjadi sumber inspirasi penyair abad pertengahan. Kagumi 

keelokan tembikar yang khas. Alihkan pandangan Anda ke masa kini, 
dan Anda akan menemukan museum seni modern hidup berdampingan 

dalam harmoni yang sempurna dengan alam, konser musik di ruang 
terbuka, pameran seni digital mutakhir yang imersif, dan masih banyak 

lagi. Rasakan berbagai ekspresi artistik dari masa lalu Jepang hingga saat 
ini, maka Anda akan pulang dengan kenangan abadi dan apresiasi atas 

kualitas keindahan estetika yang tak lekang oleh waktu. 

Mina t : 06
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 966 Osafune, Daerah Osafune, Kota Setouchi, Prefektur Okayama
 https://setouchitrip.com/art-culture/6216

Bizen Osafune Sword Village Bizen  
Osafune Sword Museum
備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館

Pelajari Sejarah, Pembuatan, 
dan Budaya Katana di 
Museum Pedang Okayama

Berjemur di Keindahan 
Pasir di Tottori

Singgah dan Nikmati Wangi 
Bunga di Tottori

Ciptakan pengalaman tak terlupakan 
bersama para ahli pedang

The Sand Museum membawa kesenian 
pasir ke tingkatan yang baru

Jelajahi kebun raya indah yang berliku-liku
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Ninja dan samurai memiliki kemampuan sehebat senjata 
mereka, dan tidak ada senjata yang lebih baik dari pedang 
Bizen. Senjata ini dapat Anda lihat langsung di Bizen Osafune 
Japanese Sword Museum. Beberapa benda yang dipamerkan 
di sini bahkan hampir berusia satu milenium! Jika Anda ingin 
melihat lebih dekat, pergilah ke salah satu bengkel tempa 
dan pandai besi mereka. Di sana, Anda dapat menyaksikan 
para ahli pedang bekerja, atau Anda juga dapat mengikuti 
kelas pembuatan pisau kertas di bawah bimbingan mereka 
(reservasi diperlukan). Cara apa yang lebih baik untuk 
mengenang perjalanan Anda selain dengan membuat suvenir 
sendiri? Museum pedang ini berjarak 30 menit naik kereta dari 
pusat Okayama, di mana  terdapat juga Okayama Castle yang 
mencolok dengan tembok hitam legamnya. Okayama mudah 
diakses dalam waktu satu jam dari Osaka (90 menit dari 
Kyoto) dengan shinkansen. 

Saat berkunjung ke Tottori, pastikan Anda tidak melewatkan 
kunjungan ke bukit pasirnya yang terkenal, tetapi tahukah Anda 
bahwa ada museum yang dipenuhi patung dari pasir berlokasi 
tepat di seberang jalan menuju bukit pasir tersebut? Hasil 
karya dari pasir yang dipajang akan terus berubah, jadi akan 
selalu ada hal baru untuk memukau Anda di setiap kunjungan. 
Direktur Eksekutif Chaen Katsuhiko sendiri adalah seorang 
seniman. Selain menjadi kurator museum, ia telah memelopori 
dua festival pasir di Jepang dan memamerkan pahatannya 
sendiri di seluruh dunia. Museum ini tutup secara berkala saat 
pengerjaan karya seni baru, jadi pastikan untuk memeriksa 
kalender operasional museum sebelum Anda merencanakan 
kunjungan. The Sand Museum berjarak sekitar 15 menit 
dengan mobil atau bus dari Tottori Sand Dunes Conan Airport, 
yang dapat dicapai dengan 75 menit penerbangan singkat dari 
Haneda Airport Tokyo. 

Dengan perbukitan berselimut bunga musim semi menghadap ke 
puncak Mount Daisen yang menjulang tinggi, tampaknya akan sulit 
menemukan tempat yang lebih indah daripada "Flower Hill" di Tottori 
Hanakairo Flower Park. Taman ini menawarkan segala jenis flora dan 
tanaman herbal, tetapi yang menjadi bintang utamanya adalah bunga 
bakung. Tantang diri Anda untuk menemukan kelima belas varietas 
berbeda yang ada di taman ini. Lalu pastikan Anda mampir ke Jungle 
Dome dan Flower Dome untuk melihat—dan mencium wangi—
bunga dari seluruh dunia. Bunga yang bermekaran seperti tak ada 
habisnya untuk dijelajahi, tersedia kereta bunga yang melintasi area 
taman untuk membantu setiap pengunjung menikmati taman yang 
luas. Anda tidak dapat berkunjung di musim semi? Tidak masalah! 
Nikmati taman bunga yang subur selama musim panas, dedaunan 
berwarna-warni selama musim gugur, atau iluminasi malam hari di 
musim dingin. Taman bunga ini tetap menyenangkan dan memesona 
apa pun musimnya. Bus antar-jemput gratis dari Yonago station 
akan membawa Anda ke taman dalam waktu 25 menit. Yonago 
Airport berjarak 90 menit penerbangan dari Haneda Airport Tokyo, 
dan layanan antar-jemput bandara selama 30 menit akan membawa 
Anda ke Yonago station.

© Bizen Osafune Japanese Sword Museum

© Bizen Osafune Japanese Sword Museum

© Bizen Osafune Japanese Sword Museum

Tottori Sand Dunes
   The Sand Museum the 12th 

Exhibition Work

Tottori Sand Dunes
   The Sand Museum the 12th 

Exhibition Work

© tottorihanakairou

© tottorihanakairou

 2083-17 Yuyama, Daerah Fukube, Kota Tottori, Prefektur Tottori
 http://www.sand-museum.jp/en/

The Sand Museum
砂の美術館

 110 Tsuruta, Kota Nambu, Distrik Saihaku, 
     Prefektur Tottori

 http://www.tottorihanakairou.or.jp/en/ 

Tottori Prefectural Flower Park
とっとり花回廊

Tottori Sand Dunes
   The Sand Museum the 12th Exhibition Work
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Benamkan Diri Anda dalam 
Fotografi di Pedesaan Tottori

Keunggulan Artistik di Mori 
Art Museum

Pelajari trik Shoji Ueda hingga Anda menjadi 
fotografer profesional!

Seni modern kelas dunia dan 
pemandangan kota yang menakjubkan 
menanti Anda di pusat Kota Tokyo
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Shoji Ueda adalah seorang fotografer yang terkenal karena bermain 
dengan ruang dan mencampurkan elemen surealistik ke dalam 
karyanya. Dia sangat ahli menggabungkan objek fotonya untuk 
menciptakan efek yang dia inginkan. Yang sering menjadi objek 
fotonya adalah keluarganya. Ueda suka menggunakan lanskap 
Tottori yang merupakan tempat kelahirannya sebagai latar belakang 
dalam fotonya, karena ruang terbuka yang luas memberinya ruang 
untuk bermain dan menciptakan cerita dalam foto-fotonya. Gaya 
fotonya sangat unik sehingga Ia mendapat julukan tersendiri dalam 
fotografi Prancis: Ueda-cho. Shoji Ueda Museum of Photography 
dibuka pada tahun 1995, tepat lima tahun sebelum Ueda meninggal 
dunia. Galeri ini dirancang dengan perspektif dan arsitektur yang 
baik. Tempat ini menawarkan pemandangan Mount Daisen yang luar 
biasa, serta memberi kesempatan bagi Anda untuk mengambil foto 
dengan gaya Ueda-cho. Bahkan ada genangan air, terlindung dari 
angin, yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan efek cermin 
pada foto Anda. Coba gunakan topi Ueda yang terkenal di foto Anda 
atau bereksperimenlah dengan gaya Anda sendiri. Selain sejumlah 
besar koleksi karya Ueda, ada juga lensa kamera besar yang 
memantulkan pemandangan Mount Daisen 200 inci! 

Mori Art Museum adalah destinasi utama di Tokyo untuk 
kesenian modern. Museum ini menampilkan beraneka 
ragam pameran yang dikelola dengan selera estetika yang 
unik, dengan pameran dari masa lalu yang memamerkan 
karya Shiota Chiharu, N. S. Harsha, Dinh Q. Lê, dan Takashi 
Murakami. Pameran ini mencakup berbagai gaya dan genre 
artistik yang mengesankan—mulai dari lukisan hingga 
arsitektur, mode dan lainnya ditampilkan selama satu tahun 
kalender. Karena lokasi utamanya berada di lantai 53 gedung 
Roppongi Hills Mori Tower, tiket ke Mori Art Museum juga 
memungkinkan pengunjung untuk memasuki Tokyo City View, 
sebuah dek observasi dari dalam ruangan. Dengan biaya 
tambahan, pengunjung dapat naik ke Sky Deck di puncak 
gedung, yang menawarkan pemandangan metropolis yang 
menakjubkan—dan bahkan pemandangan Mount Fuji saat 
langit cerah. Di lantai 52, Anda akan menemukan restoran 
kembar di dalam museum, yaitu Cafe THE SUN dan Restaurant 
THE MOON. Nikmati hidangan pasta dan hidangan brasserie 
gaya Barat lainnya di Cafe THE SUN atau manjakan diri 
Anda dengan makan siang atau makan malam full-course di 
Restaurant THE MOON yang bertema bulan, di mana Anda 
akan menyaksikan pemandangan bulan yang luar biasa di 
langit malam. 

 353-3 Sumura, Kota Houki, Distrik Saihaku, 
     Prefektur Tottori

 https://www.houki-town.jp/ueda/english/ 

SHOJI UEDA MUSEUM OF 
PHOTOGRAPHY
植田正治写真美術館

 Roppongi Hills Mori Tower 53F, 6-10-1 Roppongi,  
     Distrik Minato, Roppongi, Tokyo

 https://www.mori.art.museum/en/index.html 

Mori Art Museum
森美術館

Museum Cone at Night
Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Center Atrium
Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Museum Cone
Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo
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Terhubung dengan Makhluk Hidup 
di NIFREL di Osaka
Temukan, pelajari dan nikmati interaksi unik 
aquazoo yang cocok untuk seluruh anggota 
keluarga

83

Dikelola oleh Osaka Aquarium Kaiyukan, NIFREL adalah museum interaktif 
di mana Anda dapat mempelajari semua tentang keanekaragaman 
hayati bumi sambil menghargai keindahannya seolah-olah Anda berada 
di museum seni. Mengunjungi tempat ini tidak hanya akan memperkaya 
pikiran tetapi juga indra Anda, dan pengalaman ini dapat dinikmati baik 
oleh anak-anak maupun orang dewasa. Berkelilinglah di aula museum, 
yang terbagi menjadi beberapa zona: "color", "abilities", "wonder moments", 
"mimic", "waterside", "behavior" dan "biodiversity". Setiap bagian menyoroti 
aspek berbeda dari berbagai penghuni samudra yang unik, memungkinkan 
Anda merasakan semua keajaiban makhluk hidup ini dan lingkungan 
tempat tinggal mereka. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah agar 
manusia dapat berinteraksi dengan hewan, alam, dan satu sama lain 
selama kunjungan. Setelah melihat-lihat pameran, nikmati minuman atau 
makanan di kafe museum sambil memandangi makhluk hidup yang ada 
dalam suasana terbuka. Setelah meninggalkan museum, pastikan untuk 
mampir ke kompleks perbelanjaan dan hiburan Expo City di dekatnya, 
serta 1970 Expo Commemorative Park, yang keduanya dapat dengan 
mudah dijangkau dari NIFREL.

 Nifrel di EXPOCITY, 2-1 Senri Expo Park,  
     Kota Suita, Prefektur Osaka

 https://www.nifrel.jp/en/

NIFREL
NIFREL(ニフレル)

Jelajahi Salah Satu Museum 
Seni Kontemporer Paling Penting 
di Jepang
Rangsang pikiran dan indra di 21st Century 
Museum of Contemporary Art, Kanazawa

84

Terletak di jantung Kota Kanazawa, hanya sejengkal dari Kenrokuen 
Garden yang indah, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa 
menyambut dua juta pengunjung pecinta kesenian modern setiap tahun. 
Pengunjung dapat menikmati pameran dari pencipta visioner di seluruh 
dunia, termasuk karya interaktif eksperimental dan seni yang terintegrasi 
dengan struktur bangunan. Kagumi arsitektur museum, yang juga 
merupakan karya seni yang menonjol di antara bangunan lain di pusat 
Kota Kanazawa. Dirancang oleh arsitek Jepang Kazuyo Sejima dan Ryue 
Nishizawa dari kantor arsitektur SANAA, museum ini terdiri dari bangunan 
melingkar tanpa fasad atau pintu masuk utama, yang memungkinkan 
pengunjung masuk dan melihatnya dengan bebas. Berjalan-jalan di sekitar 
dan masuk ke kolam di mana pengunjung museum lain akan tampak berada 
di bawah kolam. Anak-anak pasti akan menikmati pameran yang ditawarkan 
di studio seni, dan seluruh anggota keluarga dapat membaca tentang 
sejarah kesenian modern di perpustakaan yang tersedia. Restoran juga 
tersedia di museum ini, sehingga menjadi destinasi yang dapat dinikmati 
bersama oleh keluarga berjiwa seni. Kanazawa dapat dicapai hanya dua 
setengah jam dari Tokyo dengan kereta cepat Hokuriku Shinkansen.

 1-2-1 Hirosaka, Kota Kanazawa, Prefektur Ishikawa
 http://www.kanazawa21.jp/en/

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
金沢21世紀美術館

© NIFREL

© NIFREL

Leandro ERLICH, "The Swimming Pool", 2004
Collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Photo: WATANABE Osamu
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Photo: WATANABE Osamu
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Photo: WATANABE Osamu
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

WONDER MOMENTS by Takahiro Matsuo
© NIFREL
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Pilihan Hiburan Tanpa Henti 
Menanti di i+Land nagasaki
Ikuti tur penuh aktivitas luar ruangan 
dan petualangan di pulau surga dengan 
keindahan laut

85

Di Pulau Ioujima, yang sangat dekat dari pusat Kota Nagasaki, Anda 
akan menemukan i+Land nagasaki, resor yang menawarkan alam tak 
tersentuh, aktivitas luar ruangan, dan bahkan pengalaman hiburan digital 
mutakhir! i+Land nagasaki dibagi menjadi dua bagian utama: PORT AREA 
dan GARDEN AREA, masing-masing memiliki sejumlah akomodasi dan 
restoran. Nikmati pemandangan laut yang indah, kelezatan hidangan laut 
segar dan hidangan musiman lainnya, atau bersantai di salah satu dari 
tiga resor sumber air panas alami. Kagumi panorama Laut Nagasaki dari 
pemandian terbuka, atau nikmati kesendirian di pemandian batuan dasar, 
serta kegiatan lainnya. Jika Anda penggemar aktivitas luar ruangan, Anda 
tidak akan kekurangan aktivitas laut untuk Anda nikmati, dari stand-up 
paddleboarding hingga marine jet sailing, banana boat, dan masih banyak 
lagi. Anda juga bisa menyewa sepeda dan alat pancing serta mengelilingi 
pulau sesuka Anda. Hiburan lain yang jangan sampai dilewatkan adalah 
pengalaman multimedia LUMINA ISLAND di sisi lain pulau. Anda akan 
berjalan di hutan berlampu iluminasi, labirin bambu, menyusuri sumur, 
dan masih banyak lagi—semuanya menjadi hidup dengan animasi digital 
untuk menciptakan kisah fantastis yang akan membawa Anda ke dunia 
lain. Aktivitas ini berlangsung sekitar satu jam, menjadikannya cara yang 
menakjubkan untuk mengakhiri hari. Periksa situs web untuk mengetahui 
kapan acara dimulai, karena pulau ini baru hidup saat matahari terbenam! 
i+Land nagasaki dapat dicapai dalam waktu 45 menit dari pusat Kota 
Nagasaki dengan bus antar-jemput gratis. 

 1-3278-3 Iojima-machi, Kota Nagasaki, 
     Prefektur Nagasaki

 https://www.islandlumina.jp/en/

ISLAND LUMINA
ISLAND LUMINA

 Mikuni, Kota Yuzawa, Distrik Minami Uonuma, 
     Prefektur Niigata

 https://en.fujirockfestival.com/ 

Fuji Rock Festival
フジロックフェスティバル

Kemegahan Seni dan Alam Menanti 
di Hakone Open-Air Museum

Nikmati Festival Musik Luar 
Ruangan Terbesar di Jepang

Kagumi karya seniman terhebat di dunia yang 
selaras dengan alam

Jelajahi hutan Fuji Rock Festival untuk 
menemukan penyanyi favorit Anda
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Hanya sedikit museum di Jepang yang berlokasi sebaik perbukitan hijau 
surga mata air panas Hakone. Tak jauh dari jalur kereta api Hakone 
Tozan ke Gora, museum terkenal ini—yang didirikan pada tahun 1969—
memamerkan lukisan dan patung karya beberapa seniman paling 
berpengaruh di dunia, dari Henry Moore hingga Auguste Rodin dan masih 
banyak lagi. Salah satu bagian terpenting di museum ini adalah Picasso 
Pavilion, di mana hampir 320 karya master Spanyol itu dipajang secara 
bergantian. Karya patung adalah fokus khusus dari koleksi museum dan 
pekarangannya dipenuhi dengan banyak karya yang menarik. Dengan latar 
belakang alam perbukitan serta lembah yang indah di wilayah Hakone 
dan Fuji-Hakone-Izu National Park, berkeliling di area ini dan rasakan 
perpaduan yang sempurna antara seni dan alam. Jika Anda berkunjung 
bersama anak-anak, pastikan untuk tidak melewatkan patung yang 
dirancang khusus agar dapat dipanjat oleh anak-anak di bawah 12 tahun. 
Pengunjung dipersilakan untuk merendam kaki yang lelah di pemandian 
kaki dalam museum, yang berisi mata air panas alami langsung dari 
sumbernya. Bagaimana bila pengunjung merasa lapar? Beberapa restoran 
menawarkan makanan mulai dari sandwich dan kue sederhana hingga 
makanan bergaya prasmanan. 

Setiap musim panas, para pecinta musik global datang ke Naeba Ski Resort 
di Niigata untuk menghadiri festival musik rock yang telah berlangsung sejak 
tahun 1997 dan sering dijuluki sebagai acara musik nomor satu di Jepang. 
Meskipun jumlah artis lokal dan luar negeri yang luar biasa sudah lebih dari 
cukup membuat Anda terpesona, atmosfer Fuji Rock-lah yang membuat 
orang selalu ingin datang kembali. Untuk menonton setiap pertunjukan, 
pengunjung harus menjelajah hutan rimbun yang penuh dekorasi bola-
bola indah bercahaya dan berjajar sepanjang pepohonan. Berbagai kedai 
makanan menawarkan makanan berkualitas tinggi dan ada banyak aktivitas 
untuk anak-anak juga, termasuk area bermain di hutan. Tiket untuk satu 
atau beberapa hari dapat dipesan secara online dalam bahasa Inggris. Anda 
dapat menyewa atau membawa tenda sendiri dan menginap di lokasi, atau 
menginap di penginapan tradisional terdekat dan segarkan diri dengan 
pemandian air panas. Dengan jaminan pengisi acara yang luar biasa setiap 
tahun, festival ini bukan hanya festival musik, tapi juga sebuah petualangan! 
Dari Tokyo, lokasi festival hanya berjarak 90 menit dengan shinkansen dan 
bus antar-jemput. 

 1121 Ninotaira, Kota Hakone,  
     Distrik Ashigarashimo, Prefektur Kanagawa

 https://trip.pref.kanagawa.jp/destination/
    hakone-open-air-museum/726 

Hakone Open-Air Museum
彫刻の森美術館

© ISLAND LUMINA

© ISLAND LUMINA

© ISLAND LUMINA

施設名 : [Woods of Net]
作家名作品名 : Toshiko Horiuchi MacAdam ‛Knitted Wonder Space 2’
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Seni Bertemu dengan Alam 
dalam Skala Besar di Niigata

Kunjungi Maneki-Neko Museum 
Terbesar di Jepang

Rasakan salah satu pameran luar ruangan 
terbesar di dunia di Echigo-Tsumari Art Field

Kelucuan, pesona dan keberuntungan di tempat 
yang didedikasikan untuk kucing keberuntungan 
khas Jepang
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Seniman dari seluruh dunia berkumpul di Niigata untuk Echigo-Tsumari Art 
Triennale. Dengan konsep kemanusiaan yang hidup berdampingan dengan 
alam, acara ini menampilkan area seluas 760 kilometer persegi yang dihiasi 
dengan sekitar 160 karya seni, semuanya diciptakan agar memiliki harmoni 
yang sempurna dengan alam. Kepekaan estetika Anda akan tersentuh oleh 
karya kreatif yang terletak di tengah sawah bertingkat yang indah, hutan 
pepohonan besar mistis, dan rumah serta bangunan kosong di sekitar 200 
desa yang tersebar di seluruh daerah ini. Dengan panduan audio berbasis 
smartphone yang tersedia dalam bahasa Inggris, Cina, dan Korea, Anda 
dapat mempelajari semua mahakarya yang Anda temui. Meskipun Triennale 
itu sendiri hanya berlangsung sekali setiap tiga tahun, Echigo-Tsumari Art 
Field menawarkan keajaiban artistik dan alam kapan pun Anda berkunjung. 
Nikmati pameran seni, acara, dan pelatihan sepanjang tahun. Berinteraksilah 
dengan penduduk lokal dan selami budaya serta gaya hidup mereka yang 
terikat erat dengan tanah yang mereka tinggali. Dari hijaunya tumbuhan 
di musim panas hingga pemandangan berselimut salju musim dingin, 
setiap musim menawarkan keunikannya sendiri. Perjalanan ke Echigo-
Tsumari hanya dua jam dari Tokyo dengan kereta cepat Joetsu Shinkansen 
dilanjutkan dengan transfer ke jalur kereta api lokal. 

Panggilan bagi para pecinta kucing! Jika Anda pernah berkunjung ke 
restoran Jepang, kemungkinan besar Anda akan disambut oleh maneki-
neko, patung kucing dengan satu tangan bergerak seperti memanggil 
Anda. Umumnya ditempatkan di pintu masuk untuk menyambut tamu, 
patung kucing lucu ini adalah jimat tradisional yang dikatakan dapat 
mengantar pemiliknya pada keberuntungan dan kekayaan. Hanya satu 
jam dari Kota Nagoya di Prefektur Aichi Jepang Tengah, Anda akan 
menemukan salah satu museum terbesar di Jepang yang didedikasikan 
sepenuhnya untuk jimat tradisional ini, dengan lima ribu patung kucing dari 
semua ukuran dan penampilan, menunggu untuk menghantarkan nasib 
baik kepada Anda. Terletak di dalam kediaman bergaya Barat periode 
Taisho (1912-1926) yang telah direformasi dengan megah, Anda akan 
menyaksikan penghargaan bagi simbol budaya Jepang yang menawan 
dan ikonik ini. Ikuti salah satu kelas yang tersedia dan lukis patung kucing 
Anda sendiri untuk dibawa pulang atau pilih salah satu dari banyak patung 
unik yang tersedia di toko suvenir museum. Terakhir, jangan lewatkan 
kafenya, di mana teh Anda akan disajikan di teko berbentuk kucing 
yang menggoda. Mungkin tidak ada lagi tempat yang lebih baik untuk 
menikmati salah satu tradisi budaya paling lucu di Jepang. 

 Daerah Tsunan, Kota Tokamachi, Prefektur Niigata
 https://www.echigo-tsumari.jp/en/

Echigo-Tsumari Art Triennale
大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ

 2 Yakushi-machi, Kota Seto, Prefektur Aichi
 https://www.aichi-now.jp/en/spots/detail/103

Maneki-Neko Museum
招き猫ミュージアム

Tunnel of Light, Ma Yansong / MAD Architects / Echigo-Tsumari Art Triennale

Rolling Cylinder, 2012, Carsten Höller / Echigo-Tsumari Art Triennale

Tsumari in Bloom, KUSAMA Yayoi / Echigo-Tsumari Art Triennale
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GEAR - Pertunjukan Visual yang 
Melampaui Kata-kata

Renungi Peristiwa Sejarah di Nagasaki

Seni Menyatu dengan Alam 
dalam Harmoni Sempurna 
di Itchiku Kubota Museum

Teknologi mutakhir dan kepekaan artistik bertemu 
dalam kisah masa depan yang mengharukan

Melihat bukti nyata bahwa perdamaian harus dijaga

Kunjungi museum kelas dunia di jantung 
hutan Yamanashi

90

91

92

Kyoto mengundang para penggemar seni, fiksi ilmiah, atau teknologi 
untuk menyaksikan pertunjukan non-verbal unik yang pasti akan memikat 
semua pengunjung dari segala usia. Kisah menyentuh tentang "roboroids" 
yang bekerja di pabrik futuristik diceritakan melalui ekspresi wajah, gerak 
tubuh, dan gerakan dinamis, oleh para penampil bertalenta pemenang 
penghargaan seperti breakdance, pantomim, sulap, dan juggling. Cerita 
ini dilengkapi dengan produksi yang mengesankan, menggunakan segala 
jenis teknologi mulai dari teknik tradisional panggung kabuki hingga 
teknologi mutakhir termasuk projection mapping, laser, angin, dan efek 
suara. Pengalaman menyaksikan teater ini pasti akan merangsang 
kelima indra, dan pertunjukannya dilakukan tanpa dialog sehingga akan 
dengan mudah dipahami oleh pengunjung dari negara mana pun. Setelah 
pertunjukan, jelajahi area Kawaramachi Kyoto. Hanya lima menit berjalan 
kaki dari teater, Anda akan menemukan Shinkyogoku Shopping Arcade, 
rumah bagi sejumlah toko yang menjual hasil karya seni dan kerajinan 
tradisional serta suvenir lainnya. Para pecinta kuliner dapat berjalan kaki 
lima menit lebih jauh ke Nishiki Market, yang dikenal sebagai dapur Kyoto, 
di mana Anda akan menemukan makanan laut segar, hidangan musiman, 
dan masih banyak lagi. Ingin kencan romantis? Tepi Kamo River sangat 
cocok untuk berjalan-jalan malam atau bersantai di pinggir perairan yang 
menenangkan. Dari bulan Mei hingga September, Anda dapat menikmati 
tradisi makan di tepi sungai Kyoto. Teater ini mudah diakses, hanya 10 
menit berjalan kaki dari Hankyu Kyoto Kawaramachi station, Keihan Sanjo, 
dan kereta bawah tanah Karasuma-Oike. 

Kadang-kadang kita perlu mengingat kembali sejarah agar dapat berjalan 
maju dengan lebih baik. Hanya sedikit kota di dunia yang mengetahui hal ini 
lebih baik daripada Nagasaki, tempat di mana Amerika Serikat menjatuhkan 
bom atom pada 9 Agustus 1945. Saat ini beberapa situs di kota itu berdiri 
sebagai pengingat atas seramnya perang nuklir. Mulailah tur Anda di Nagasaki 
Atomic Bomb Museum—yang terletak di samping lokasi bom meledak—
dan pelajari tentang sejarah senjata nuklir dan penderitaan korbannya, serta 
pikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian 
mengerikan semacam itu. Selanjutnya, kunjungi Nagasaki Peace Park dan 
doakan perdamaian dunia di hadapan Peace Statue setinggi 10 meter. 
Sekitar 500 meter dari pusat gempa, Anda akan menemukan Urakami 
Cathedral, tempat di mana sisa patung kayu Virgin Mary yang terkena 
ledakan menjadi saksi bisu pengeboman Nagasaki. Lihat juga gerbang torii 
pilar tunggal dan pohon kamper di Sanno Shrine, yang secara ajaib masih 
berdiri hingga hari ini. Terakhir, kunjungi reruntuhan Shiroyama Elementary 
School, situs yang menyayat hati di mana Anda dapat mengetahui tentang 
anak-anak yang nyawanya direnggut pada hari menyedihkan itu. Meskipun 
emosi yang ditimbulkan mungkin bukan emosi yang menyenangkan, namun 
tempat ini tetap merupakan koleksi monumen yang kaya dan menarik untuk 
mengingatkan kita atas kekuatan manusia yang mengerikan. Sisakan banyak 
waktu untuk merenung setelah mengunjungi tempat ini. 

Itchiku Kubota Art Museum, terletak di tengah-tengah alam yang indah di 
Akamatsu Forest dan Fuji-Hakone-Izu National Park, adalah tempat yang 
harus dikunjungi oleh para pengamat seni dan pencinta alam. Menawarkan 
pemandangan Mount Fuji dan perairan tenang di Kawaguchi Lake, museum 
ini didirikan oleh seniman tekstil ternama Jepang Itchiku Kubota (1917-2003) 
dan memamerkan karyanya, yang dikenal karena menghidupkan kembali 
seni pewarnaan tsujigahana ("flower at the crossroads") di zaman sekarang. 
Berdasarkan tema "Trinity of People, Nature and Art" dan "Distribution of New 
Culture and Art", museum ini terdiri dari dua bangunan, keduanya merupakan 
contoh arsitektur yang mencolok. Meskipun "Symphony of Light"—karya hidup 
Itchiku—adalah pusatnya, kepekaan estetika sang seniman juga ditampilkan 
melalui taman bergaya Jepang yang indah, bangunan dan perabotannya, 
semuanya dirancang untuk hadir dalam harmoni yang sempurna dengan alam 
sekitarnya. Pengunjung dapat berjalan-jalan untuk menikmati pemandangan di 
semua musim, mulai dari bunga sakura di musim semi hingga dedaunan yang 
indah di musim gugur, atau memandangi kemegahan dari ruang teh museum 
sambil menikmati secangkir teh hijau dan camilan manis Jepang yang lezat. 
Dapat dicapai dalam waktu kurang dari 2 jam dengan kereta dari Tokyo, ini 
adalah destinasi yang pasti akan menyenangkan estetikus pecinta alam.

 Art Complex 1928, 56 Benkeiishi-cho,  
     Daerah Nakagyo, Kota Kyoto, Kyoto

 https://www.gear.ac/en/

Non-Verbal Theatre GEAR
Non-Verbal Theatre GEAR

 2255 Kawaguchi, Kota Fujikawaguchiko, 
     Distrik Minamitsuru, Prefektur Yamanashi

 http://www.itchiku-museum.com/en.pdf 

Itchiku Kubota Art Museum
久保田一竹美術館

 Kota Nagasaki, Prefektur Nagasaki
 https://www.discover-nagasaki.com/en/

     sightseeing/126
     https://www.discover-nagasaki.com/en/
     sightseeing/130

The Nagasaki Atomic Bomb Museum, etc.
長崎原爆資料館他

© Kishi Takako

© Chikushi Masaki

© NPTA

© NPTA

© Itchiku Kubota Art Museum

© Itchiku Kubota Art Museum © Itchiku Kubota 
Art Museum

© NPTA

© Inoue Yoshikazu

081

080

SEN
I



TOKYO

NAGOYA
KYOTO

SAPPORO

OSAKA
HIROSHIMA

NAHA

FUKUOKA

SENDAI

100

93

97

96

94
95

99

98

P E T A  L O K A S I

93 - Onomichi - Semua Pesepeda Disambut di ONOMICHI U2 
94 - Aizu-Wakamatsu - Bersantai di Perairan yang Menenangkan 
        dan Pemandangan Indah di Ashinomaki Onsen
95 - Aizu-Wakamatsu - Tempat Makan Tepi Sungai yang Mewah di Aizu-Wakamatsu
96 - Nanto - Nikmati Bermalam di Desa Warisan Dunia UNESCO 
97 - Miyoshi - Tenangkan Jiwa Anda di Iya Onsen Hotel 
98 - Shirakawa-go - Nikmati Pesona Pedesaan di Salah Satu Desa Paling Indah di Jepang
99 - Nakasatsunai - Berkemah Penuh Gaya dan Kenyamanan di Pedesaan Hokkaido yang Indah!
100 - Ibusuki - Berendam di Pasir

R E L A K S A S I
Minat:07

Diberkahi dengan keindahan alam yang menakjubkan dan 
keramahtamahan yang tak lekang oleh waktu, Jepang menawarkan 
berbagai tempat wisata yang dapat menjadi penghilang stres dari 

kehidupan masyarakat modern. Tinggalkan kota untuk menemukan 
pegunungan yang indah dan pantai lokal. Bermalamlah di rumah 
pedesaan petani atau nelayan, atau di penginapan mewah yang 

menggabungkan tradisi Jepang dan desain modern terbaik. Nikmati 
hidangan lokal yang diolah dari bahan-bahan terbaik. Berendamlah di 

mata air panas yang menyegarkan dan menghilangkan kecemasan Anda. 
Jepang merupakan negara dengan berbagai budaya daerah yang 

luar biasa—dan bukankah tempat terbaik untuk menjalaninya adalah 
dengan menjadi tamu penduduk setempat? Setelah itu, Anda akan siap 
kembali ke rutinitas sehari-hari dengan tubuh dan pikiran yang segar. 

Mina t : 07

R E L A K S A S I
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Bersantai di Perairan yang 
Menenangkan dan Pemandangan 
Indah di Ashinomaki Onsen
Pemandian bertingkat, musik tradisional, 
dan kuliner yang nikmat dapat menjadi milik 
Anda di Ookawaso Ryokan

94
 5-11 Nishigosho-cho, Kota Onomichi, Prefektur Hiroshima
 https://setouchitrip.com/travel-directory/2872 

ONOMICHI U2
ONOMICHI U2

 984 Shimodaira, Ashinomaki, Daerah Ooto, 
     Kota Aizu-Wakamatsu, Prefektur Fukushima

 ookawaso.co.jp/en/

Aizu Ashinomaki Hot Spring Resort 
Hotel Ookawaso
会津芦ノ牧温泉 大川荘

photo-Tetsuya Ito / Courtesy of ONOMICHI U2

Ashinomaki Onsen dapat dicapai dengan perjalanan singkat naik bus 
ke selatan Kota Aizu-Wakamatsu, namun lokasinya terasa jauh dari 
keramaian karena terletak di Ngarai Ookawa River. Daya tarik utama 
Ookawaso Ryokan adalah pemandian air panasnya yang indah. 
Pemandian Shiki Butai Tanada dirancang agar terlihat seperti sawah 
bertingkat, sedangkan Kuchu Rotemburo menghadap ke sungai 
yang mengalir deras di bawahnya. Sambil berendam, para tamu 
dapat menikmati pemandangan dedaunan yang menakjubkan di 
musim gugur, atau tanaman hijau bertumbuh subur di musim semi. 
Pengunjung dapat memilih menginap di salah satu dari kedua sayap 
area—Yoimachitei dengan sentuhan modern, atau Tsukimitei yang 
lebih tradisional. Pada waktu makan, pengunjung dapat menikmati 
berbagai makanan lokal, mulai dari daging sapi dan makanan laut 
Fukushima hingga berbagai produk sayur mayur hasil pertanian 
lokal. Semua tamu dapat menikmati pertunjukan shamisen secara 
langsung di lobi hotel yang luas dari pukul 16:00 hingga 18:00 setiap 
hari. Sesekali demo mochi-tsuki (menumbuk mochi) juga diadakan 
di malam hari pada pukul 20:30. Camilan berbahan tepung ketan ini, 
disajikan dengan bubuk kedelai kinako manis, akan menjadi camilan 
pengantar tidur yang lezat. 

Semua Pesepeda Disambut di 
ONOMICHI U2
Pengendara sepeda akan menemukan 
tempat pemberhentian yang sempurna di 
Shimanami Kaido
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photo-Tetsuya Ito / Courtesy of ONOMICHI U2

photo-Tetsuya Ito / Courtesy of ONOMICHI U2

Kota Onomichi terletak di sepanjang Seto Inland Sea, dan merupakan 
salah satu titik perhentian Shimanami Kaido, rute bersepeda yang 
menghubungkan Pulau Honshu dan Shikoku. Baik saat memulai 
atau mengakhiri perjalanan Anda, Kompleks ONOMICHI U2 yang 
baru dibuka merupakan persinggahan sempurna untuk petualangan 
roda dua. Salah satu lokasi rekomendasi adalah HOTEL CYCLE, 
penginapan berkelas yang memungkinkan Anda check-in bersama 
dengan sepeda Anda! Kamar hotel yang nyaman dilengkapi rak 
sepeda untuk penyimpanan yang aman dan mudah, serta ruang 
perbaikan yang memungkinkan pengendara sepeda untuk menyewa 
alat dan memastikan kondisi sepeda agar perjalanannya lancar. 
Datang di akhir perjalanan? Staf di HOTEL CYCLE dengan senang 
hati akan membantu pengendara mengirimkan sepeda mereka ke 
rumah. Bagi yang tidak membawa sepeda sendiri dapat menyewanya 
dari toko sepeda GIANT STORE Onomichi yang terletak di dekatnya. 
Gedung ONOMICHI U2 juga menawarkan sejumlah kafe dan tempat 
makan, serta toko roti dan toko perlengkapan sehari-hari. Nikmati 
makanan lokal yang lezat dan isi energi Anda sebelum kembali ke 
jalan! 
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 235 Oaza Yumoto, Daerah Higashiyama, 
     Kota Aizu-Wakamatsu, Prefektur Fukushima

 https://www.yumeguri.co.jp/inbound/?lang=en 

Aizu Higashiyama Harataki
会津東山　原瀧  754 Kaminashi, Kota Nanto, Prefektur Toyama

 http://gokayama-info.jp/en/stay/ 

Gokayama
五箇山

 367-28 Matsuo Matsumoto, Daerah Ikeda, 
     Kota Miyoshi, Prefektur Tokushima

 https://www.iyaonsen.co.jp/en/ 

Hotel Iyaonsen
ホテル祖谷温泉

Tempat Makan Tepi Sungai yang 
Mewah di Aizu-Wakamatsu

Tenangkan Jiwa Anda di 
Iya Onsen Hotel

Nikmati Bermalam di Desa 
Warisan Dunia UNESCO

Nikmati bahan-bahan lokal di tengah 
keindahan alam di surga pemandian 
air panas

Biarkan mata air panas alami menghilangkan 
kepenatan Anda

Kembali ke masa lalu dengan menginap di 
rumah beratap jerami tradisional di Ainokura

95

97

96

Harataki, penginapan ryokan tradisional di wilayah Higashiyama 
Onsen Aizu-Wakamatsu, menawarkan pengalaman bersantap yang 
unik dari musim semi hingga awal musim gugur. Selama bulan-bulan 
yang cerah itu, tempat khusus disiapkan agar pengunjung dapat 
menyantap hidangan khas daerah sambil menikmati pemandangan 
miniatur air terjun dan gemercik air sungai di tempat ini. Anda akan 
mengetahui alasan masakan tradisional Jepang, atau washoku, 
diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda, dengan 
hidangan istimewa termasuk sashimi segar, sayuran rebus, makanan 
laut lokal, dan nasi yang lezat khas Prefektur Fukushima. Reservasi 
makan siang dan makan malam dapat dilakukan selama bulan-
bulan hangat, tetapi ada baiknya mencoba menginap di salah satu 
kamar Harataki yang menarik. Akomodasi bergaya Jepang tersedia 
di sini, dan beberapa kamar bahkan dilengkapi dengan kamar mandi 
dengan bathtub yang terbuat dari pohon Aomori Hiba. Semua 
tamu dapat menikmati pemandian umum hotel yang indah, dengan 
pemandangan ngarai di dekatnya. Air di semua pemandian Harataki 
berasal dari mata air pribadi hotel di Higashiyama Onsen, yang 
pertama kali dikenal karena telah direstorasi sejak lebih dari 1.300 
tahun yang lalu. 

Berendamlah di mata air panas alami Iya Valley, Shikoku dan biarkan udara 
pegunungan yang segar menerpa wajah Anda. Anda bisa mendapatkan 
semuanya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Ingin liburan yang 
benar-benar tak terlupakan? Naiklah kereta gantung ke atas gunung untuk 
menikmati pemandian luar ruangan hotel, yang menawarkan pemandangan 
sungai dan lembah yang menakjubkan. Bangunan utama hotel juga memiliki 
pemandian dalam ruangan berukuran besar bagi mereka yang lebih memilih 
tempat beratap. Datang dan bersantailah sesuka Anda! Selesai berendam, 
menginaplah di kamar mewah dengan desain Jepang yang elegan. Baik 
yang lebih suka kenyamanan tempat tidur atau ingin menggunakan futon 
(kasur tradisional Jepang) yang empuk, Iya Onsen Hotel memiliki kamar 
yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pesan kamar dengan pemandian air 
panas pribadi untuk lebih menyempurnakan waktu menginap Anda, atau 
manjakan diri Anda di suite dengan pemandangan lembah yang menawan. 
Karena berada di pegunungan, sayangnya hotel ini tidak memiliki akses 
khusus untuk kursi roda. Hotel ini juga memiliki banyak tangga. Diharapkan 
pengertiannya dari para pengunjung.

Wisatawan yang ingin merasakan kehidupan Jepang di masa lalu bisa 
mengunjungi wilayah Gokayama di Prefektur Toyama. Di sini, Anda akan 
menemukan Ainokura, sebuah desa yang terkenal dengan rumah beratap 
jerami bergaya gassho. Nikmati suasana arsitektur tradisionalnya yang 
menjadi kebanggaan di Jepang karena kelangkaan dan makna sejarahnya 
serta gaya hidup abadi dari penduduk desa yang masih menempati rumah-
rumah ini. Istilah gassho mengacu pada gaya menyatukan tangan saat 
berdoa, juga mengacu pada bentuk atap, dan Anda akan merasakan 
kedamaian di lingkungan yang indah ini, yang diberkahi dengan keelokan 
alam pegunungan di semua musim. Di Ainokura, Anda tidak hanya sekedar 
bisa melihat-lihat, karena enam rumah di desa ini memperbolehkan 
pengunjung yang ingin bermalam untuk merasakan kehidupan pastoral 
Jepang di masa lalu secara langsung. Berbincanglah dengan keluarga 
pemilik rumah dan pelajari tentang budaya serta sejarah desa saat Anda 
berbagi makanan di sekitar perapian tradisional. Selama acara iluminasi 
musiman diadakan, bangunan-bangunan di sini akan menyala terang, 
menciptakan pemandangan yang keindahannya tidak dapat dilukiskan. Tapi 
berhati-hatilah: Anda mungkin tidak ingin kembali ke dunia nyata setelah 
melihatnya. Toyama berjarak 1 jam penerbangan dari Haneda Airport Tokyo. 
Dari sana, pengunjung bisa menggunakan mobil sewaan (sekitar 1 jam) atau 
naik kereta lokal dan bus (sekitar 2 jam) ke daerah Gokayama. 

© ホテル祖谷温泉

© ホテル祖谷温泉
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Nikmati Pesona Pedesaan di Salah 
Satu Desa Paling Indah di Jepang

Berkemah Penuh Gaya dan 
Kenyamanan di Pedesaan 
Hokkaido yang Indah!

Berendam di Pasir

Menginap di Shirakawa-go: pengalaman tinggal 
di rumah pertanian tradisional beratap jerami

Nakasatsunai Rural Holiday Village Feriendorf 
menawarkan pengalaman berkemah lengkap 
dengan fasilitas modern

Berendamlah di pemandian pasir hangat 
alami
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Terletak di Pegunungan Prefektur Gifu di tengah-tengah Jepang, terdapat 
sekitar 100 rumah pertanian bersejarah di Lembah Alpen. Masing-
masing rumah diatapi jerami raksasa; yang membuat penghuninya 
terlindung dari salju musim dingin yang tebal dan terjangan musim 
panas. Pemandangan layaknya dongeng ini adalah Shirakawa-go, lanskap 
pedesaan otentik dari zaman dahulu dengan penduduk setempatnya yang 
hingga sekarang masih mempertahankan adat istiadat lama agar tetap 
hidup. Memang, keindahan dan tradisinya yang terpelihara dengan baik 
membuat Shirakawa-go diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 
tahun 1995. Silakan reservasi sebelumnya untuk menginap di salah satu 
kompleks pertanian ini, baik di rumah asli penduduk setempat maupun 
penginapan dan rasakan nuansa pedesaan Jepang yang sebenarnya. 
Tempat yang terpencil dan masih alami menambah pesonanya, sepadan 
dengan perjalanan dari Tokyo dengan bus dan kereta api—sekitar 3,5 jam 
dari Toyama station. 

Jika Anda menyukai alam bebas, Anda perlu mengunjungi Hokkaido. 
Tapi bagaimana jika Anda ingin berkemah, namun tidak mau mendirikan 
tenda sendiri? Nakasatsunai Rural Holiday Village Feriendorf menyediakan 
pengalaman "glamping" yang tak tertandingi. Apa itu glamping? Gabungan 
dari istilah "glamourous camping", glamping adalah berkemah versi 
mudah, dengan fasilitas yang akan membuat Anda merasa seperti di 
rumah sendiri. Tenda sudah didirikan dan umumnya dilengkapi dengan 
tempat tidur, bantal serta peralatan dapur untuk kenyamanan Anda. Village 
Feriendorf memungkinkan Anda memilih antara pondok glamping, pondok 
mewah, rumah Ferien, atau tenda glamping. Masing-masing disiapkan 
untuk dua orang atau lebih, dan pihak penginapan juga menyediakan 
kantong tidur untuk tamu tambahan. Semua jenis akomodasi di sini 
memiliki pemanas ruangan, jadi Anda tidak akan kedinginan bahkan bila 
berkemah saat musim dingin Hokkaido. Di musim panas, Anda dapat 
mengambil bahan-bahan segar dari kebun bersama pemilik penginapan 
dan kemudian memasaknya di atas panggangan. Bekerja sama dengan 
keluarga dan teman untuk menikmati makanan yang sehat memang tiada 
bandingannya. Anda juga bisa berkeliling dengan sepeda sewaan yang 
tersedia, dan di musim dingin, Anda dapat menikmati salju di atas mobil 
salju, sepatu salju, dan sepeda besarnya! 

Di ujung selatan Prefektur Kagoshima terdapat keajaiban alam yang 
pasti akan menenangkan siapa pun yang sedang merasa gundah. 
Di sini terdapat mata air panas Ibusuki yang mengalir langsung ke 
laut, jauh di bawah pasir. Hal tersebut membuat tempat ini menjadi 
salah satu dari sedikit pemandian pasir alami yang langka di dunia. 
Masuk ke dalam pasir dan kepenatan Anda akan luluh seperti di 
dalam air. Sebuah tradisi di daerah Ibusuki yang dimulai sekitar 
tiga abad yang lalu, mandi pasir telah dibuktikan secara ilmiah oleh 
para peneliti di Fakultas Kedokteran Kagoshima University, memiliki 
banyak manfaat kesehatan termasuk peningkatan sirkulasi darah 
dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Tidak perlu 
reservasi untuk dapat berendam di pasir panas. Cukup dengan 
menyewa yukata katun tradisional dan beli handuk wajah, maka Anda 
sudah siap untuk mendapat pelukan hangat yang menyenangkan 
dari alam. Setelah posisi Anda enak dan nyaman dalam pasir, satu-
satunya tantangan adalah menahan kantuk akibat terlalu rileks dan 
santai! Jika Anda benar-benar tertidur, pastikan Anda bangun ketika 
sudah waktunya pulang. Setelah itu, Anda dapat pergi ke gedung 
utama untuk membilas diri di bawah pancuran air panas agar dapat 
membersihkan pasir yang menempel pada tubuh. Hal ini seperti cara 
unik dan tradisional Jepang mandi di sauna! Ibusuki kira-kira berjarak 
95 menit naik bus dari Kagoshima Airport. Dari sana, hanya perlu 
naik bus selama 5 menit ke aula pemandian. 

 Ogi-machi, Desa Shirakawa, Distrik Ono, 
     Prefektur Gifu

 https://visitgifu.com/id/specials-of-gifu/
     shirakawa-go/

Shirakawa-go
白川郷

 5-25-18 Yunohama, Kota Ibusuki, Prefektur Kagoshima
 http://kagoshima-trip.jp/en/25/ 

Sand Bath Hall SARAKU
砂むし会館砂楽

 283 Minamitokiwa, Desa Nakasatsunai, 
     Distrik Kasai, Hokkaido

 https://zenrin.ne.jp/en/index.html 

TOKACHI GLAMPING RESORT/
Fehriendorf
中札内農村休暇村 フェーリエンドルフ

© Shirakawa Village Office

© Shirakawa Village Office© Shirakawa Village Office
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Te n t a n g  K a m i

INDONESIA: Jakarta
Summitmas I, 2F, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 61-62, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
☎ +62-21-252-0742

 https://www.japan.travel/id/id/

100 Experience in Japan Versi Bahasa Indonesia (web)
 https://www.japan.travel/id/id/experience-japan/

Panduan bagi Pengunjung Muslim ke Jepang 
 https://muslimguide.jnto.go.jp/id/

Media Sosial JNTO Indonesia

Seluruh informasi yang ada dalam buklet ini berdasarkan data per Maret 2021, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dilarang menggunakan buklet ini tanpa izin.

©2021 oleh Japan National Tourism Organization

JNTO Headquarters
1-6-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

JAPAN OFFICIAL TRAVEL APP
https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

@jntoid
https://www.instagram.com/jntoid/

Kunjungi Jepang dari Indonesia
https://web.facebook.com/KunjungiJepang

Kunjungi Jepang Bersama JNTO
https://www.youtube.com/KunjungiJepangBersamaJNTO
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