
Gn. Hakkoda5

5

Biaya bus ditanggung oleh
JR East Pass (Area Tohoku)

Lakukan perjalanan dengan kereta gantung untuk menikmati panorama yang 
indah dari Gn. Hakkoda!

Akses
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Gn. Hachimantai4
Salah satu tempat di daratan Jepang yang warnanya berubah begitu cepat, Anda 
akan terpikat dengan dengan pemandangan luas Gn. Hachimantai yang berwarna 
merah, oranye dan kuning!

Akses

Jurang Naruko1
Biaya bus ditanggung oleh

JR East Pass

Salah satu jurang paling menakjubkan di Jepang, Jurang Naruko seringkali terpilih 
sebagai tempat terbaik di wilayahnya untuk melihat warna-warna musim gugur. 
Jurang Naruko berada di antara Stasiun Onsen Naruko dan Stasiun Onsen 
Nakayamadaira, bisa diakses dengan berjalan kaki selama 30 menit dari 
stasiun-stasiun tersebut, atau dengan bus dari Stasiun Onsen Naruko selama 
musim gugur.

Akses

Dataran Tinggi Urabandai2
2

1

Biaya bus ditanggung oleh
JR East Pass

Berkendaralah di sepanjang jalur danau Bandai-Azuma dan nikmati 
pemandangan alam luar biasa di sekitar dataran tinggi dan 
jurangnya. Setelah berkendara, mendakilah di Jalur Goshikinuma dan 
Anda akan terkagum dengan airnya kolamnya yang berkilauan 
warna-warni, memiliki jalur yang mudah dilalui.

Akses

Togakushi1
Ada begitu banyak keindahan alam pada ketinggian 1.280m di Togakushi, 
merupakan liburan singkat yang sangat baik. Nikmati atmosfer pedesaan dan 
pemandangan indah yang membuat Anda merasa rileks. Pastikan Anda 
berjalan-jalan di jalur pohon cedar yang mistis dan Kolam Kagamiike!

Akses

Lembah Maple Yahiko3
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Begitu banyak pohon maple berubah warna menjadi merah menyala selama 
musim gugur, membuat pemandangan yang sangat memesona, diikuti dengan 
keberadaan sungai dan Jembatan Kantsuki yang berwarna merah terang. Anda 
juga bisa menikmati pemandangan yang berbeda di malam hari selama dilakukan 
penerangan dengan banyak lampu.

Akses
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Periode berkunjung: awal - tengah Oktober

Periode berkunjung: akhir Oktober - tengah November

3GeibikeiAkses

Periode berkunjung: awal Oktober

Periode berkunjung: awal - tengah Oktober

Periode berkunjung: awal - tengah Oktober
Periode berkunjung:  akhir Oktober - awal NovemberStasiun JR Yahiko

jalan
kaki 5 menit

Kamikochi2
Sebuah area dataran tinggi bergunung yang indah dan murni, 
terpencilnya Kamikochi tidak menghalangi turis untuk menikmati 
keindahan alaminya, dengan Pegunungan Alpen ala Jepang yang 
memesona sebagai latar belakangnya! Mobil pribadi tidak boleh 
dipergunakan di sini, jadi satu-satunya cara untuk sampai di sini adalah 
dengan menggunakan bus atau taksi yang sudah terdaftar.

Akses
Periode berkunjung: tengah - akhir Oktober

Stasiun JR Matsumoto
buskereta

90menitStasiun JR Nagano bus 60menit

Stasiun Onsen JR Naruko bus 15menit
Stasiun JR Inawashiro bus 30menit

Stasiun JR Morioka bus 2 jam

Stasiun JR Aomori bus 60menit

Penginapan 
Kakunodate Samurai6

Warna-warna dengan rona bersemangat dari musim gugur membuat jalanan pada 
bekas penginapan samurai ini terlihat lebih memesona selama akhir Oktober hingga 
pertengahan November. Beberapa rumah terbuka untuk dikunjungi oleh publik, jadi 
bersiap-siaplah untuk menuju ke masa lalu dan intiplah bagaimana kehidupan 
samurai di masa lampau!

Akses
Periode berkunjung:  akhir - tengah November

Stasiun JR Kakunodate
jalan
kaki 20menit

Oirase Keiryu /
Danau Towada7

7

Biaya bus ditanggung oleh
JR East Pass (Area Tohoku)

Nikmati pemandangan dedaunan musim gugur yang luar biasa indah di 
sepanjang aliran gunung sepanjang 14km yang mengalir keluar dari Danau 
Towada! Pemandangan dan suasana yang dinamis paling bisa dinikmati saat 
mendaki, ada bus yang berjalan beriringan di sepanjang jalur pejalan kaki, jadi 
Anda bisa membawa serta anak-anak dan orang tua untuk menikmati 
pemandangan yang menawan ini.

Akses
Periode berkunjung: tengah - akhir Oktober

Stasiun JR Aomori bus 2jam`

Autumn Foliage

（hanya selama musim gugur）

Naiklah dan berkendara di atas perahu selama 90 menit 
menyusuri sungai dan nikmati keindahan warna musim 
gugur dari jurang dan ngarai sambil mendengarkan 
alunan lagu dari tukang perahu yang bersemangat! 
Cobalah keberuntungan Anda dalam melempar batu-batu 
ke dalam lubang tebing!

Periode berkunjung: tengah - akhir Oktober

Stasiun JR Geibikei
jalan
kaki 5 menit


