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Karena prefektur Ishikawa dianugerahi air bawah tanah yang bening dan melimpah 
yang sumber airnya berasal dari Hakusan, beserta tanahnya yang subur, menjadi 
tempat dibuat bermacam sake khas local dari beras lezat yang dihasilkan dari tanah 
ini, Sebagai salah satu pilihan kegiatan menyenangkan di musim dingin, 
bagaimana kalau Anda menikmati tur proses perfermentasian di gudang 
sake dan juga mencicipi sake?

①Perkenalan Gudang Sake Prefektur Ishikawa (salah satu contoh)

②Bunga rampai pengetahuan          Mengapa musim dingin adalah saat yang tepat untuk fermentasi sake Jepang?

34

Sejak didirikan tahun 1768, 
ditujukan sebagai kekhasan 
sake lokal, maka dibuatlah sake 
yang sedikit manis. Sake 
berkualitas tinggi dengan 
reputasi yang terjaga baik, Sake 
Daiginjo yang dibuat di tempat 
yang sama disediakan di 
pernerbangan internasional first 
class ANA.

Dapat membeli sake di 35 toko sake 
lokal di seluruh prefektur Ishikawa. 
Anda dapat menikmati sake lokal 
hanya dengan 100 yen karena 
terdapat di mesin otomatis di dalam 
toko sake lokal. Tersedia pojok tempat 
minum di dalam toko sake lokal di 
daerah sehingga Anda dapat 
membandingkan rasanya. Anda bisa 
mendapatkan bebas pajak.

Sejak jaman Edo merupakan 
produsen miso dan kecap asin, 
tetapi sekarang menjadi 
tempat pembuatan sake 
“Beras Noto, Air Noto, 
Noto Master Brewer” yang 
bekerjasama dengan 
pertanian lokal

Didirikan sejak tahun 1625, 
gudang sake yang sangat 
dibanggakan dan memiliki sejarah 
tradisional tertua di Kanazawa. 
Dengan latar belakang budaya 
makanan Kaga Hyakumango yang 
luar biasa, Kami bisa terus 
membuat sake tradisional dengan 
mengacu kepada kekayaan alam 
yang dihasilkan.

“Tengumai” dibuat terus-menerus dari tahun 1823 di 
dataran Kaga Hakusan. Memanfaatkan rasa lezat 
asli dari bahan baku berasnya, dan menghasilkan 
ragi yang kuat, maka tanpa bermasalah, 
pembuatan sake dapat terus dilakukan.

Sake Jepang adalah “Fermentasi di waktu dingin”, fermentasi berlangsung dari bulan November sampai sekitar bulan Maret.

Merek Fukumasamune, Kagatobi

Kota Suzu Horyumachi Sougen 24-22
http://www.sougen-
shuzou.com
(Versi Bahasa Inggris)

Ke Ushitsu Noto-cho Housu-Gun 36
http://chikuha.co.jp/
(Tersedia halaman Bahasa
Inggris dan bahasa China)

Ishikawa di musim dingin, Sake lokal di musim dingin

Hakusan Borumachi 60-1　
http://www.tengumai.co.jp
(Tersedia halaman Bahasa Inggris
dan bahasa China)

http://www.fukumitsuya.co.jp/english/
sakebrewery/index.html    (Bahasa Inggris)

Kanazawa Ishibiki 2-8-3　
http://www.fukumitsuya.co.jp
(Tersedia halaman Bahasa Inggris)

Alasan
pertama

Karena bahan dasar pembuatan sake Jepang adalah
beras khusus sake yang dipanen pada waktu musim gugur

Alasan
kedua

Karena mudah untuk mengumpulkan orang untuk bekerja di gudang sake
Sebelumnya, alasan kemudahan untuk mengumpulkan orang untuk bekerja di gudang sake hanya di
musim dingin karena musim dingin adalah waktu untuk beristirahat bertani. Karena itu juga merupakan
alasan mengapa di daerah bersalju, banyak ahli pembuat sake yang merupakan pendatang.

Alasan
ketiga

Karena suhu rendah pada musim dingin cocok untuk fermentasi
Difermentasi dalam suhu rendah dan waktu yang cukup, akan menjadi sake yang
berkualitas dan enak. Mikroorganisme yang dapat bekerja dengan baik dalam sake
yaitu pada suhu rendah, yang berarti musim dingin.

Edisi
Musim
Dingin
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③Tempat rekomendasi pembelian sake lokal di prefektur Ishikawa

Setelah melihat DVD pembuatan sake, dilanjutkan tur ke
dalam gudang sake dan air berumur 100 tahun. Anda
dapat mencicipi sake musiman dan sake yang baru saja jadi.

Hakusan
Shirakawago
White Road
白山白川郷
ホワイトロード

Di dalam Mall Anto Stasiun Kanazawa

 Jam Operasional　8:30-20:00 Tidak ada libur

Pembuatan Sake Kanazawa

Informasi tur pembuatan sake

Merek Tengumai

Merek ChikuhaMerek Sougen

Edisi
Spesial



③(Tiba di stasiun Kanazawa) Keajaiban
 dunia Mengelilingi Shirakawa-go dan
 Gokayama Gassho-Zukuri selama 1 hari
 (Tersedia pemandu tur berbahasa Inggris)
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①Dimulai penjualan produk baru
 yang menguntungkan untuk
 perjalanan wisata dari Tokyo
 atau Osaka ke Area Hokuriku！

②Tarif tetap taksi wisata kota Kanazawa
 (mulai pukul 9:00, paket 3 jam, tersedia pengemudi berbahasa Inggris)

Penjualan tiket JR yang praktis menghubungkan 
Hokuriku dan Kansai serta wilayah Tokyo dan 
sekitar! Naik sepuasnya Hokuriku Shinkansen 
dan kereta limited express dari Bandara Haneda 
dan Narita di wilayah ibukota, Bandara Kansai. 
Tiket paling cocok untuk wisata di Kansai, 
Hokuriku, Tokyo karena dapat naik 
sepuasnya kereta JR di Tokyo dan area 
Kyoto-Osaka-Kobe

Taksi wisata 3 jam untuk berkeliling kota Kanazawa dengan 
pemandu tur berbahasa Inggris. Karena bergerak dengan 
taksi pinjaman, Anda dapat berpindah tempat dengan 
nyaman walau membeli banyak oleh-oleh. Anda dapat 
menentukan sendiri rute wisata dengan waktu tidak lebih dari 
yang ditentukan. Silahkan memakai fasilitas ini apabila 
berwisata di dalam kota Kanazawa

Paket pengalaman membuat kipas khas Jepang asli 
Kaikarou yang sebenarnya dipakai oleh Geisha dan 
tur rumah teh hijau “Kaikarou”Distrik Higashi Chaya 
dengan set menu teh matcha dengan serbuk emas 
dan kue khas Jepang,. Silahkan menikmati berbagai 
macam pengalaman unik di Kanazawa sebagai 
pusat perjamuan tamu.

JR West, JR East

1 April 2016- Sepanjang tahun

Penjualan di luar Jepang: mulai 1 Februari 2016
Penjualan di dalam Jepang: mulai 1 April 2016

Tiket naik kereta sepuasnya untuk Hokuriku 
Shinkansen, kereta  limited express, rapid 
dan lokal dengan tempat duduk non-reservasi 
di area Hokuriku dari “Area Tokyo dan 
sekitarnya, Bandara Haneda dan Narita” dan 
“Area Kansai, Bandara Kansai”yang menuju 
Area Hokuriku

Tiket terusan 7 hari berturut-turut

Dewasa (12 tahun keatas): 24000 yen
Anak-anak (6-11 tahun): 12000 yen
* Jika membeli tiket di Jepang,
Dewasa 25000 yen, Anak-anak 12500 yen

Orang asing yang tidak memiliki paspor 
Jepang, datang ke Jepang dengan visa 
berstatus kunjungan sementara dengan 
masa kunjungan tidak lebih dari 90 hari.

Tur wisata keajaiban dunia Shirakawa-go dan 
Gokayama Gassho-Zukuri yang dapat 
dinikmati 1 hari, berangkat dari stasiun 
Kanazawa. Termasuk makan siang makanan 
khas Gokayama “Tahu Gokayama” dan 
pengalaman membakar senbei. Silahkan 
menikmati perjalanan Anda dengan tenang 
dan menyenangkan dengan ditemani 
pemandu tur berbahasa Inggis. 

Setiap hari sampai tanggal 3 Maret 2016 (Kamis)
(Kecuali 31 Desember-1 Januari, 9-11 Januari, 19-21 Maret)

1-4 orang　

17400 yen/1 kendaraan (sudah termasuk pajak)

*Harus memesan 2 hari sebelumnya

Hotel Kota Kanazawa, Hotel ANA Crowne Plaza, Hotel 
Nikko Kanazawa, Hotel Tokyu Kanazawa, Kanazawa 
Hakuchoro Hotel Sanraku, Motoyu Ishiya

*Kontak dan pemesanan untuk tur nomor ②-④  TEL: 03-5796-5454（7:00～21:00）

Untuk informasi tur lainnya→http://japanican.com/chubu

Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat 
sampai tanggal 3 Maret 2016 (Kamis)
* Dilaksanakan ketika memenuhi kuota 
4 orang keatas
9800 yen / orang
Anak-anak (6-11 tahun) 8800 yen / 
orang
* Sudah termasuk pajak, harus 
memesan 2 hari sebelumnyaBerangkat dari hotel pukul 9:00

Area Higashi Chaya (30 menit)
Taman Kenrokuen (50 menit)
Museum Seni Kontemporer Abad 
21 Kanazawa (20 menit)
Peninggalan Nagamachi Buke 
Yashiki (30 menit)
Pasar Omi-cho (30 menit)

Tiba di hotel pukul 12:00

Informasi produk wisata lokal

Informasi Transportasi

Setiap hari sampai tanggal 31 Maret 2016 (Kamis)
(Kecuali tanggal 5 Desember. Terdapat jadwal 
khusus untuk bulan Januari ke bawah)
4300 yen/orang (sudah termasuk pajak)
*dapat memesan mulai dari 2 orang
Pintu masuk Kaikaro (9:99-1500)

Berangkat dari stasiun Kanazawa pintu
Barat pukul 9:00

Shirakawa-go (90 menit)
Makan siang: Tahu Gokayama (45 menit)
Distrik Gassho Ainokura Gokayama
(60 menit)
Pengalaman membakar senbei (30 menit)

Tiba di stasiun Kanazawa pukul 16:30

Osaka,Tokyo
“Hokuriku Arch Pass”

(Kode tur) ACT1CEACT013B
(Kode tur) BUS1C05612CCB

(Kode tur) PTX1CTAXI058B

Tanggal 
keberangkatan

Harga

Tempat berkumpul

Tanggal 
keberangkatan

Harga

Jadwal perjalanan

Tanggal 
keberangkatan

Jumlah orang

Harga

Tempat 
berkumpul

Model paket

Tokyo
東京

Narita
International
Airport
成田空港

Haneda Airport
羽田空港

Nagano
長野

Toyama
富山

Kanazawa
金沢

Wakuraonsen
和倉温泉

Osaka
大阪

Kobe
神戸 Kansai International Airport

関西空港

Kyoto
京都
Nara
奈良

Lake Biwa
琵琶湖

Penjual

Periode pemakaian

Hari penjualan

Lingkup Wilayah

Masa berlaku

Harga

Syarat pembelian

④Pengalaman membuat kipas khas
 Jepang serta tur rumah teh hijau
 (Ochaya) Kaikaro dan satu set teh
 matcha dengan serbuk emas
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②Vila Kagaya Matsu no Midori
“Japanese Auberge”yang terletak di bukit dan dikelilingi oleh tumbuhan 
hijau, 10 menit dengan mobil dari Taman Kenrokuen. Terdapat 7 kamar 
di hotel berlantai dua yang telah direnovasi secara personal, 1 kamar 
untuk 2-4 orang, hotel dapat menampung maksimal 19 orang. Harga 
penginapan 1 malam termasuk 2 kali makan sekitar 40000 yen 
per orang (belum termasuk pajak dan biaya layanan lainnya).

①Penginapan Kanazawa Ryokusone

Dibuka sebagai vila Kagaya Wakura Onsen. Penginapan inklusif Hokuriku. 
Seluruh fasilitas di dalam penginapan dan makanan di kamar hotel 
termasuk dalam harga penginapan. Seluruhnya 31 kamar, penginapan 
yang dapat dinikmati dengan jam khusus untuk 96 orang akomodasi 
dewasa. Harga penginapan 1 malam termasuk 2 kali makan sekitar 40000 
yen per orang (belum termasuk pajak dan biaya layanan lainnya).

TEL: 076-208-3999    http://ryokusone.jp/

③Light up Benteng Kanazawa, Taman Korakuen
 ~Tahap Musim Dingin~

Tanggal: 29-31 Januari 2016
 5-14 Februari 2016
 17:30-21:00

Benteng Kanazawa, Taman Korakuen yang 
memperlihatkan berbagai macam warna sesuai 
musim. Anda dapat menikmati pemandangan fantasi 
dengan salju yang menggantung dan disinari oleh 
berbagai macam lampu.

⑤Festival Makan Tiram Jumbo di Dalam Salju 2016

Bertempat di ”Asunaru Hiroba”Teluk Anamizu, telah dipasang pojok api arang jumbo dengan 
total panjang 400 m, Anda dapat merasakan “Tiram”khas Noto di musim dingin dengan santai. 
(Tiram 1 bungkus 1000 yen)
Akses: Dari stasiun JR Kanazawa ke stasiun Wakura-Onsen dengan jalur Nanao. Naik kereta 
Noto dari stasiun Wakura-Onsen, turun di pemberhentian terakhir stasiun Anamizu, jalan 10 
menit ke “Asunaru Hiroba”
http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=en&u=
http%3A%2F%2Fwww.town.anamizu.ishikawa.jp%2F (Bahasa Inggris)

Tanggal pelaksanaan: 30 Januari 2016 (Sabtu) 10:00-16:00, 31 Januari 2016 (Minggu) 9:00-15:00

⑥Yamanaka Onsen “Sup Kepiting dalam Panci Besar”
　Jalan Yuge Yamanaka Onsen “Machibitotabibitotei”

Tanggal pelaksanaan: 1 November 2015 (Minggu)-31 Maret 2016 (Kamis) 10:00-11:30

Nikmati “Sup Kepiting dalam Panci Besar”yang menggunakan bahan-bahan 
terbaik dan disebut sebagai makanan khas Yamanaka Onsen di musim dingin.
Akses: Naik bis keliling Kaga CANBUS dari stasiun JR Kaga Onsen, turun di 
“2 Ban Yamanaka Onsen Kiku no Yu・Sanchu Za”

④Festival Boneka Salju 2016
Tanggal: 6 Februari 2016 (Minggu) Distrik Kuwajima
 12 Februari (Jumat) Distrik Shiramine
Makan sambil jalan mulai dari pukul 15:00, Lampu menyala 
pukul 17:00-21:00

Penduduk Distrik Shiramine membuat Boneka Salju 
berbagai ukuran besar dan kecil, sehingga di areanya 
penuh dengan Boneka Salju. Ketika Boneka Salju disoroti 
cahaya, seluruh kota akan diselimuti suasana fantasi.
Akses: Naik bis Kaga Hakusan dari stasiun Kanazawa 
(jurusan Shiramine), sekitar 2 jam, turun di “Kuwajima 
Onsen”, “Kampung pengalaman Hakusan”

TEL: 0767-62-8000    http://www.matsunomidori.jp/#123
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