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3 Juli (Jumat) dan 4 Juli (Sabtu) Notocho Ushitsu

1Festival Mengamuk

Mari berkunjung ke Festival Noto 
Kiriko yang menandakan mulainya 
musim panas Ishikawa!
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Festival unik yang pada hari pertama, disekelilling obor yang menyala sambil menghantarkan percikan 
api, sekitar 40 buah kiriko menari, pada hari kedua omikoshi yang sudah dirasuki dewa-dewa, 
dilemparkan ke dalam laut atau ke dalam api, hingga bentuk aslinya sudah tidak terlihat lagi.
(Akses) Dari stasiun Kanazawa menggunakan Bus Cepat Oku Noto Hokuriku Railway selama 2 jam, 
turun di "Notocho Yakuba Mae"

Nikmati pemandangan Kiriko yang 
menari di tengah percikan api, 

2Festival Obor 
Ishizaki
1 Agustus (Sabtu) kota Nanao ishizakimachi

6 buah obor yang 1 buah obornya setinggi 10m digotong oleh sekitar 100 
orang laki-laki pekerja laut, menari memberi kesan kekuatan yang dahsyat
(Akses) Dari stasiun Kanazawa menggunakan kereta, turun di "Stasiun 
Wakura Onsen" JR Nanao, lalu berjalan kaki sekitar 10 menit.

Dengan tinggi melebihi 10 m obor 
raksasa memberi kesan dahsyat!

3Festival Wajimataisai
22 Agustus (Sabtu) s/d 25 Agustus (Selasa) Kota Wajima

Festival paling besar dalam 
sejarah Festival Noto Kiriko !

Sorotan

6 buah obor yang 1 buah obornya setinggi 10m digotong oleh sekitar 100 
orang laki-laki pekerja laut, menari memberi kesan kekuatan yang dahsyat
(Akses) Dari stasiun Kanazawa menggunakan kereta, turun di "Stasiun 
Wakura Onsen" JR Nanao, lalu berjalan kaki sekitar 10 menit.

Festival terbesar di Wajima yang pelaksanaannya dilakukan di 4 kuil di hari yang 
berbeda. Pada puncaknya obor raksasa dirobohkan, ketika itu para pemuda 
terlihat bergerak aktif berebut gantungan kertas di tengah kobaran api.
(Akses) Dari stasiun Kanazawa menggunakan bus cepat Oku Noto Hokuriku 
Railway selama 2 jam, turun di "Wajima Eki Mae".

Festival terbesar di Wajima yang pelaksanaannya dilakukan di 4 kuil di hari yang 
berbeda. Pada puncaknya obor raksasa dirobohkan, ketika itu para pemuda 
terlihat bergerak aktif berebut gantungan kertas di tengah kobaran api.
(Akses) Dari stasiun Kanazawa menggunakan bus cepat Oku Noto Hokuriku 
Railway selama 2 jam, turun di "Wajima Eki Mae".

Edisi Musim 
Panas

No. 28
2015



Acara
menarik 

musim panas

Di 27 Restoran Sushi dalam prefektur Ishikawa yang ikut 
berpartisipasi dalam "Promosi Hyakumangoku no Sushi", 
1 porsi sushi yang dibuat ahli juru masak sushi di Ishikawa 
dapat dinikmati hanya dengan 3800 yen.
■Restoran yang berpartipasi dalam promosi 
Hyakumangoku no Sushi
Di kota Kazanawa 23 restoran, kota Nanao 2 restoran, 
kota Komatsu 1 restoran
■Situs resmi Hyakumangoku no Sushi　
http://ishikawa-sushi.com/ (Hanya dalam bahasa Jepang)

Musim 
Panas Ishikawa,

Hidangan 
Paling 

Berselera
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Bisa dimakan dari akhir Juni sampai awal 
Agustus, dagingnya kenyal dan kaya 
rasa. Di daerah Noto prefektur Ishikawa, 
ramai dengan pembudidayaan tiram, 
terutama di sekitar teluk Nanao banyak 
restoran yang menyediakan tiram yang 
sedang musim.
Silahkan berkunjung untuk menikmati 
Tiram Noto! 

■ Situs promosi Peta Jalan Tiram Noto
 http://n.rokuhoku.shoko.or.jp/notokaki/#inshoku-ten (Hanya dalam bahasa Jepang)

Taman Kenrokuen yang memperlihatkan 
berbagai warna pada setiap musimnya. 
Pada musim panas tahun ini juga dibuka 
gratis untuk umum.
■Tanggal : 14 Agustus (Jumat) - 16 Agustus 
(Minggu) 7:00-18:00 
*Waktu bisa berubah

Pada waktu tersebut, setiap malam di Katayamazu 
Onsen diluncurkan pesta kembang api. Pemandangan 
yang paling indah dengan refleksi kembang api di 
atas permukaan danau Shibayamagata.
■Tanggal: 1 Agustus (Sabtu) s/d 31 Agustus (Senin) 
21:00-21:10
■Kota Kaga Katayamazu Onsen Shibayamagata

Menggetarkan hati yang mendengar alunan 
bunyi yang langsung dihantarkan ke jiwa dari 
sudut terdalam bumi.
■Tanggal: 24 Juli - 27 September 
*Kecuali 31 Juli, 1 Agustus dan 30 Agustus.
Selama 6 Juni - 20 Juli, 2 Oktober - 23 
November, diadakan Sabtu dan Minggu 
(Terkadang Jumat). 20:30-20:50
■Biaya Masuk: Gratis
■Tempat Konser: Gedung Wajima Kiriko 
(Informasi TEL:0768-22-7122)

5Masuk gratis 
Taman Kenrokuen 
di musim panas

Festival Kembang 
Abi Katayamazu 
Onsen pada hari yang 
sejuk di musim panas

3Konser gratis 
Gojinjodaiko

Anggur seperti batu perhiasan bewarna dengan warna merah menyala seperti rubi, 
ukuran satu butirnya yang besar seperti bola golf, mempunyai kekhasan air buahnya 
yang melimpah dengan rasa manis menyegarkan. Dalam sejarahnya pernah mencapai 
harga termahal satu tandan seharga 550 ribu yen (!), umumnya bisa dibeli dengan 
harga 5000 yen satu tandan, dengan musim panen sekitar Agustus awal dampai 
September akhir. Silahkan menikmatinya bila ada kesempatan. 
■ Tempat penjualan : Departemen store di Ishikawa, toko buah dan sayur di pasar Ohmicho 

Sushi kualitas terbaik, 1 porsi isi 
10 buah dapat dinikmati hanya 
dengan harga 3800 yen!

yakumangoku no SushiH
1 butir termahal seharga 20 ribu yen? 
Anggur termewah hasil dari Ishikawa

uby RomanR

Tiram Noto yang musim 
panennya di musim panas!

iram KarangT
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Tiang gerbang yang dibuat 
seperti pagar Taiko

Berita Terbaru

Topik Memperkenalkan Stasiun Kanazawa Hokuriku Shinkansen yang telah berganti  penampilannya dengan penuh pesona kerajinan tradisonal prefektur Ishikawa

Pusat informasi wisata di dalam 
stasiun Kanazawa sangat berguna 
dan baru dibuka kembali!
Pusat informasi wisata yang sangat berguna telah dibuka kembali! dilengkapi "Pusat informasi 
pariwisata Kanazawa prefektur Ishikawa" yang menyediakan informasi luas tentang wisata, 
pameran barang-barang kerajinan tangan tradisional, membantu pemesanan tempat 
penginapan pada hari H, menjual tiket bus yang beroperasi mengelilingi dalam kota 
Kanazawa.
Menyediakan layanan pengiriman barang ke tempat penginapan yang berada di dalam 
prefektur Ishikawa pada hari H menginap, sehingga dapat menikmati wisata Kanazawa tanpa 
barang bawaan. Silahkan manfaatkan layanan ini ketika berwisata ke prefektur Ishikawa!

[Tentang rincian isi pembukaan kembali]
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shutoken/info_center.html (Hanya dalam Bahasa Jepang)
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▼

Museum Sejarah Prefektur Ishikawa 
    Dibuka kembali!
Museum yang disebut juga dengan "Museum Akarenbo" yang dibuka kembali pada 17 April 
(Jumat), dengan pameran peninggalan asli yang kaya koleksi, dapat mengetahui sejarah dari 
prefektur Ishikawa sejak dari jaman batu/jaman dahulu  sampai jaman modern.
■Jam Buka: 9:00-17:00 (Jam masuk terakhir 16:30)
■Hari Libur: 1&2 Juni, 16&17 Juli, 24&25 Agustus, 11&12 September, 9&10 November, 
29 Desember-3 Januari, 4&5 Februari, 14&15 Maret
■Biaya Masuk: Pameran Umum  300 yen (Rombongan dengan minimum 20 orang, 240 yen), 
SMU ke bawah gratis
■Akses: Bus Hokuriku Railway turun di Kenritsu Bijitsukan/Seisonkaku  jalan kaki 2 menit
■Situs URL: http://ishikawa-rekihaku.jp/index.php 

Gedung dengan bermacam fasilitas yang berhubungan dengan Wajimanuri seperti Pojok 
Pameran dan Penjualan Vernis, ruang pameran berbagai dokumen Wajimanuri.
■Waktu Buka: 8:00-17:00　■Hari Libur: Buka sepanjang tahun
■Akses: Dari stasiun Kanazawa menggunakan bus cepat Oku Noto Hokuriku Railway selama 
120 menit, turun di "Wajimanuri Kaikan ".
■Situs URL: http://www.wajimanuri.or.jp/fkaikan.htm (Hanya dalam bahasa Jepang)

Di gedung ini dipamerkan lebih dari 20 buah Kiriko, dengan menggunakan LED sebagai penerangan, dibuat seperti 
suasana festival di tempat diadakannya, dengan suasana festival ketika siang, matari terbenam, dan ketika malam.
■Waktu Buka: 8:00-17:00　■Hari Libur: Buka sepanjang tahun
■Akses: Dari stasiun Kanazawa menggunakan bus cepat Oku Noto Hokuriku Railway selama 120 menit, 
turun di "Waji Marine Town".
■Biaya Masuk: Dewasa 620 yen (440 yen), SMU 470 yen (360 yen), SD/SMP 360 yen (310 yen)
* (Dalam kurung) Biaya untuk rombongan dengan minimal 20 orang
■Situs URL: http://wajima-kiriko.com/ (Hanya dalam bahasa Jepang)

3▼Gedung Wajimanuri Dibuka kembali!

▼
Gedung Wajima Kiriko di tempat 
    baru dan dibuka kembali !
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Tiang di platform Shinkansen 
yang dihiasai 20 ribu lebih 

sepuhan emas
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Dinding yang diwarnai 
dengan kertas khas 
Jepang dan kagayuzen

22

Dinding di ruang tunggu, 
dihiasi 236 buah 30 macam 
kerajinan tradisional.
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