
Pemandangan
spesiaal Noto!
Pemandangan
spesiaal Noto!

Dengan lebar dari timur ke barat 1 km dan utara selatan 
1,5 km , di lingkup area 13 km tumbuh pepohonan di sekitar 

pantai, dan pemandangan dengan tingkat kebeningan air laut 
yang tinggi menjadikannya salah satu dari 100 pemandangan 

terbaik di Jepang. Yuk jalan-jalan di pantai dengan melihat 
hewan-hewan yang hidup di  dalam teluk Tsukumo yang seperti dapat 

dicapai dengan tangan, serta naik kapal yang dapat mengintip keindahan 
dalam lautnya.

Laki-laki laut setahun sekali berjuang
dengan darah mendidih di festival Issaki 
Houtou Matsuri (Kota Nanao)

Spektakuler!:
Konser gratis Gojinjodaiko!

1300 tahun Pendirian Noto!

Jalur observasi pantai
(Noto Marine Center)

Kapal wisata taman dalam

laut Teluk Tsukumo

FestivalFestival HiburanHiburanHiburanHiburan

4 Agustus 2018 (Sabtu)

Ishizakimachi kota Nanao

dari stasiun JR Kanazawa dengan kereta 1 jam, 

turun di stasiun JR Wakura Onsen, jalan kaki 10 menit

Jam buka

Waktu

Biaya

8:00-17:00

40 menit

dewasa 1000 yen Anak 500 yen

9:00-17:00

60 menit

gratis

Jam buka

Waktu

Biaya

Teluk

Tsukumo 

Pemandangan 100 

Jepang

Teluk

Tsukumo 

Pemandangan 100 

Jepang

Waktu

Jam pertunjuakan

Tempat

Akses

28 April – 4 November

* Juli- Sept, kecuali 30 Agustus diadakan tiap hari

* 31 Juli, 1 Agust di Festival Nafune Taisai

20:30-20:50

Wajima Kiriko Kaikan Motenashi Hiroba (Marine 

town kota Wajima)

Dari stasiun JR Kanazawa naik bus Ekspres 120 

menit, turun di wajima marine town

http://www.gojinjodaiko.jp/index.html (Inggris)

Festival Kiriko Noto Diakui sebagaiFestival Kiriko Noto Diakui sebagai
Dari zaman dahulu berbagai festival telah 

dilakukan dan diwariskan sampai sekarang 
di semenanjung Noto. Di antaranya yang 

tidak boelh dilewatkan adalah festival Kiriko 
yang diadakan di setiap area dari bulan Juli 

sampai bulan September. Acara tradisional yang 
juga sudah disahkan sebagai warisan Jepang.. 

Kiriko yang terbesar dengan tinggi 15m berat 2 t, 
yang digotong oleh para laki-laki yang gagah 

setempat. Silakan menikmati festival dengan latar 
belakang budaya yang menyertainya.

Warisan

Jepang

Warisan

Jepang

Tempat

Accès

Notocho Otsusaka

Dari bandara Notosato, naik taksi furusato 45 menit, dari 

stasiun JR Kanazawa naik bus (Ushitsumachimawaki 

Ekspres) 2 jam 40 menit, turun di Otsusaka, jalan kaki 

4 menit
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Noto yang berdetak dan Noto yang menghibur

Perkenalan festival Kiriko dan jadwal festival kiriko 

klik di sini

https://www.hot-ishikawa.jp/kiriko/en/index.php

(Inggris・China)

Hari/Tanggal

Tempat

Akses

beroperasi
beberapa kali

Edisi
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Jangan lewatkan!
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Rekomendai musim panas

Pulau Noto yang mengapung di ata laut yang bening dan tenang seperti kaca. 
Disambungkan dengan dua jembatan yang menghubungkan dengan pulau utama, 
sejak dahulu kala sudah dihuni penduduk, dengan kehidupan tradisional yang 
diwariskan memanfaatkan kekayaan laut dan hasil pegunungan.. Jalur pantai yang 
rata, desa dengan atap-atap ubin yang bercahaya gelap, tempat memancing ikan, 
sawah-sawah yang menentramkan. Semua pemandangan khas Noto dapat 
dinikmati dengan tur bersepeda bersama ahli lingkungan dan biologi sebagai 
pemandu yang baru dioperasikan. 
Melayani Bahasa Inggris.

[Waktu]

[Biaya (termasuk sepeda, pemandu, asuransi) ]

[Kontak dan reservasi]

[Lainnya]

① 9:00-12:30　② 13:30-17:00

(melayani tur privat)

dewasa6,300 yen Anak-anak 4,000 yen

Notonooto Koyama Hajime

info@notonote.com

Ada tur pp Wakura Onsen

Di Katayamazu Onsen, selama bulan 
Agustus diadakan pesta kembang api setiap 
harinya. Pada 16 Agustus dapat menikmati 
pemandangan danau yang diterangi cahaya 
lembut dari lentera yang tersebar.. Nikmati 
permukaan danau Shibatayamagata yang 
disinari lembut oleh kembang api dan 
perpaduan air mancur.

Terbesar di wilayah Hokuriku dengan 3 

bola yang terkenal. Kira-kira 3000 

ledakan kembang api mewarnai langit 

malam Wakura Onsen.

[Waktu pelaksanaan]

[Tempat]

[Waktu pelaksanaan]

[Localité]

1 Agust (Rabu) – 31 Agust (Jumat) 

Dari jam 21:15 10 menit

sisi danau Shibatayamagata

Di Area onsen dalam prefektur Ishikawa, dapat 
menikmati kembang api ambil berendqm di onsen.

Bersama dengan Fujisan dan Tateyama, Hakusan disebut sebagai “3 

pegunungan Jepang”. Drive road yang menembus kemegahan alam di 

Hakusan diebut “Hakusan Shirakawa-go White road”. Di antaranta dari 

perkiran Sanpoiwa lalu naik gunung 50 menit, akan ditemui Sanpoiwadake, 

bukan hanya Hakusan, tetapi juga Hotakadake, Norikuradake pegunungan 

Alps utara dapat dinikmati 360 derajat pemandangan.

[Waktu]

[Waktu]

15 Juni sampai 10 November

(waktu dapat berubah)

Dari perkiran Sanpoiwa jalan kaki 

50 menit

Tracking Sanpoiwadake yang dapat menikmati alam natural,

dan pemandangan hakusan

Tracking Sanpoiwadake yang dapat menikmati alam natural,

dan pemandangan hakusan

 Nikmati musim panas dengan “Onsen X Kembang api” Nikmati musim panas dengan “Onsen X Kembang api”

“Kurahino Cycle”“Kurahino Cycle”Tur sepeda mengelilingi 

pulau Noto

Tur sepeda mengelilingi 

pulau Noto

Festival kembang api Katayamazu Onsen

2 Agust (Kamis)
Sekitar 20:30-21:30
Wakura Onsen 
Waku-waku Plaza

Kembang api musim panas Wakura Onsen

Tempat: Pantai Uchinada (Dari stasiun Hokutetsu Kanazawa

dengan kereta 15 menit. Turun di stasiun Hokutetsu

Uchinada, jalan kaki 15 menit)

Area
Kaga
Area
Kaga

Area
Noto
Area
Noto

Musim panas itu Laut!  Menikmati

“pantai Laut Jepang”!

Musim panas itu Laut!  Menikmati

“pantai Laut Jepang”!
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Tempat
memancing

enome

Matsushima

Ubin
grafit

Pertemuan dengan
penduduk pulau

Tempat:

Akses:

Notojima Kodamachi , kota Nanao

dari stasiun JR Kanazawa dengan kereta 1 

jam, turun di stasiun JR Wakura Onsen, naik 

bus lokal 26 menit (bisa antar jemput)

Akses bisa dlihat di

http://hs-whiteroad.jp/access-price/ (Inggris, China, Korea)

Foto: Onsen KatayamazuFoto: Onsen Katayamazu

Tempat: Nakamiya, kota Hakusan (dari stasiun 

JR Kanazawa dengan mobil 1 jam 30 menit)



Renewal
Aquarium Notojima
“Noto Kaiyukairo”

(27 April)

Renewal
Aquarium Notojima
“Noto Kaiyukairo”

(27 April)

Aquarium dengan kolam air raksasa terpadu yang dapat dilihat luas 

secara keseluruhan, kubah tempat observasi gerombolan ikan yang 

dari dekat, Projection Mapping yang selalu disiarkan yang merupakan 

yang pertama di aquarium di sisi laut Jepang, membuatnya terlahir 

kembali dengan kolam yang memiliki beragam hal menarik.

[Tempat]

[Waktu buka]

[Biaya]

Notojima magarimachi, kota Nanao (Dari stasiun JR Kanazawa 

dengan kereta 1 jam. Turun di stasiun JR Kanazawa. Dari stasiun 

naik bus sampai Notojima Rinkaikouen sekitar 30 menit)

9:00-17:00 (20 Maret – 30 Nov)  
*Waktu masuk sampai 30 menit sebelum Gedung ditutup

9:00-16:30 (1 Des -19 Maret）

SMP ke bawah  (3 tahun ke atas) 510 yen

Umum (SMA ke atas)  1,850 yen

Telah dibuka meseum tempat mencoba berbagi pengalaman seperti project mapping di antara 

serbuk emas, mencoba secara virtual yoroi emas, pojok belajar proses pembuatan serbuk emas 

dan sejarahnya. Tersedia panel 8 bahasa (Jepang, Inggris, China, Korea, Rusia, Prancis, 

Spanyol, Jerman). Di dalam Gedung ada tempat penjualan oleh-oleh, pojok mencoba, ada pula 

kafe yang menyediakan softcream serbuk emas, bisa dinikmati perorangan atau kelompok.

[Tempat]

[Waktu buka]

2-1-1 Morito, kota Kanazawa

(Dari stasiun JR Kanazawa dengan mobil 20 menit. Tempat parkir bisa memuat 6 bus besar)

9:00-18:00    *Tidak ada libur (hanya tanggal 1 Januari libur)

Penerimaan pendaftaran program mencoba sampai jam 16:00/Waktu buka kafe sampai jam 

17:00 

[Akses ke Michi no eki Takamatsu]
Dari stasiun Kanazawa naik jalur ekpres Togi 
(bus Hokutetsu Noto) 45 menit, turun di 
Takamatsu SA

Situs info wisata kota Komatsu yang bukan 

hanya memiliki Kuil Natadera dan Awazu 

Onsen, juga terkenal, sebagai kota Kabuki 

telah dibuka baru dengan 3 bahasa, Jepang, 

Inggris dan China. Silakan diakses. 

Masa panen dari akhir Agustus sampai September! Anggur 
mewah asal Ishikawa, merah, bulat besar dan manis. Dijuali 
eceran dari satu bulatan di toko-toko berikut.

Rubi Roman
Info selintas

Belajar serbuk emas dengan gembira!

Meseum Serbuk Emas tipe Mencoba

“Hakukokan” dibuka kembali. 

Belajar serbuk emas dengan gembira!

Meseum Serbuk Emas tipe Mencoba

“Hakukokan” dibuka kembali. 

Desa Kaga onsen yang terdiri dari 4 daerah onsen 

(Yamanaka Onsen, Yamashiro Onsen, Katayamazu 

Onsen, Awazu Onsen), Hakusan Ichirino Onsen

di area Hakusan

Area Kaga, Hakusan

Daerah wisata Kanazawa, 

Yuwaku Onsen/Fukatani Onsen

Area Kanazawa

Onsen dengan pemandangan laut,

Wakura Onsen/Wajima Onsen

Area Noto

Komatsu ⇔

dengan kereta JR  kira-kira 30 menit

Situs informasi wisata kota
 Komatsu renewal
Situs informasi wisata kota
 Komatsu renewal

[Info detil dan reservasi di sini]　https://kanazawa.hakuichi.co.jp/shop/hakukoukan.php  (Jepang, Inggris, China)
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● Michi no eki Takamatsu

(Noto satoyama Kaido Takamatsu SA)

● Korinbo Daiwa (kota Kanazawa)

● Meitetu Emza (kota Kanazawa)

● Kanazawa Hyakubangai(kota Kanazawa)

Info
penginapan

Di prefektur 
Ishikawa, di 
maing-masing area 
terdapat Onsen 
yang menarik.

Info terbaru

Perlu dicek!!

https://www.explorekomatsu.com/en/

Fasilitas penginapan lihat di ini
https://www.hot-ishikawa.jp/indonesia/attraction/accomodation.html

Kanazawa


