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Dataran tinggi yang masih murni di Kamikochi selalu tampak indah 
sepanjang tahun, tapi beberapa orang yang mengatakan bahwa musim semi 
merupakan saat terbaik untuk mengunjunginya. Dengan pemandangan 
pegunungan Alpen Jepang yang memesona sebagai latar belakang, 
pengalaman mendaki gunung di waktu musim semi bisa membuat Anda 
merasakan suhu dingin dan pemandangan langit biru yang sempurna, 
pohon hijau, dan salju putih yang menutupi gunung.

Kamikochi1
Biaya bus ditanggung oleh JR East Pass

Akses

2

7

8

9

3 4

5

6

2

buskereta
90menitStasiun

JR Matsumoto

Kolam Hakuba Happo

Keindahan istimewa dari gunung-gunung Hakuba 
adalah sebuah pemandagan yang wajib dilihat! 
Walaupun Hakuba lebih sering dikenal sebagai tujuan 
wisata  mus im d ingin ,  Anda  b isa  menikmat i  
pemandangan yang spektakuler di musim panas 
dengan mendaki dan memanjat gunungnya. Jangan 
sampai terlewatkan Danau Happo, yang berubah 
menjadi sebuah cermin raksasa yang memantulkan 
bayangan dari barisan gunung dan langit di hari yang 
cerah!

Akses

dari Puncak Happo Gondola
jalan
kaki 90menit

Bunga Tulip
6

Bunga tulip adalah bunga khas Kawasan Niigata, yang 
men j ad i  t empa t  p e r t ama  d i  J epang  y ang  
menghasilkan umbi bunga. Dengan tanah yang subur 
dan cuaca yang baik, Niigata adalah produsen tulip 
kedua terbaik di Jepang. Di setiap musim semi, Anda 
bisa menikmati banyak festival tulip di seluruh Niigata, 
seperti Festival Echigo Hillside Park Tulip (akhir April - 
awal Mei)

Akses

Pulau Sado3
Salah satu pulau terbesar di Jepang, Pulau Sado terletak di lepas pantai Niigata, 
dan bisa diakses secara mudah dengan kapal feri. Nikmati pemandangan yang 
indah dari Teluk Senkaku, berada dekat dengan Burung Toki (burung ibis 
berjambul Jepang) yang hampir punah, rasakan pengalaman naik kapal bak 
kayu (taraibune), cobalah mendulang emas dengan tangan Anda sendiri di 
Tambang Emas Sado yang sekarang diabaikan, dan masih banyak lagi!

Hutan Beech Bijinbayashi4
Biaya ditanggung oleh JR East Pass (Nagano, Area Niigata)

Tak peduli musim apapun, hutan ini terlihat seperti berasal dari sebuah lukisan 
dengan pohon-pohon beech yang indah. Walaupun masih tidak terlalu dikenal 
oleh turis asing, hutan ini menjadi begitu cepat dikenali oleh turis Jepang 
sebagai sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan. Ini berarti orang-orang 
datang ke hutan ini untuk kembali memulihkan semangat mereka dengan 
merasakan energi penyembuhan dari bumi dan menikmati keindahan 
pemandangan mistis.

Akses bus 15menit jalan
kaki 20menitStasiun

Hokuhoku Matsudai

Yamadera9
Dengan arti harfiah “kuil gunung” , Yamadera adalah kuil indah di 
gunung-gunung yang dekat dengan kota Yamagata. Puncaknya bisa diraih 
dengan berjalan sekitar 1.000 langkah yang tersebar pada tangga-tangga 
berbatu curam. Sampailah di puncaknya dan Anda akan dihadiahi dengan 
pemandangan menakjubkan dari lembah di bawahnya!

Akses 1.000langkahjalan
kaki 5 menitStasiun

JR Yamadera

panjat ke puncak

Matsushima7
Terkenal sebagai salah satu dari 【3 Tempat dengan Pemandangan Terbaik di 
Jepang】, Matsushima merupakan pulau-pulau kecil yang tertutupi oleh 
sekumpulan 260 pohon pinus. Anda dapat menaiki kapal pesiar untuk menjelajahi 
teluk ini, bisa juga berjalan santai di sekitar pulau-pulau kecil ini untuk menikmati 
pemandangannya secara perlahan. Di area ini juga terdapat Zuiganji, salah satu 
kuil Zen paling terkenal di Tohoku.

Akses Stasiun JR Matsushimakaigan
jalan
kaki 5menit

Pantai Jodogahama8
Nikmati panorama menakjubkan dari perairan biru yang tenang di sekitar garis 
pantai dengan kerikil putih, berlatar belakang susunan batu bergerigi di laut lepas.

Akses Stasiun JR Miyako bus 15menit

Nanohana5
Nanohana dapat dinikmati di Iiyama dari akhir April - pertengahan Mei. Festival Iiyama Nanohana diadakan selama 3 hari di 
bagian akhir dari Golden Week, Anda bisa berharap di sini ada musik, penampilan tari, gerai makanan, dan masih banyak 
acara seru lainnya. Bunga-bunga kuning ceria menghadirkan kontras yang begitu indah dengan langit biru dan musim semi 
kehijauan, membuat Anda berkesempatan mendapatkan foto yang cantik!

Akses Stasiun JR Iiyama bus 25menit

Stasiun JR Nagaoka bus 35menit

 ( hanya selama akhir April - awal Mei )

Wisata Alam

unga mengindikasikan permulaan dari musim semi, tetapi daun 
yang baru bertunas ada lah sebuah tanda dari pertengahan musim 
semi. Periode ini dikenal sebagai shinryoku, yang secara kasar 

diartikan menjadi “hijau yang baru” . Tunas daun ini berwarna hijau cerah 
nan indah, segar dan bersemangat. Shinryoku memberikan sinyal bahwa 
cuaca mulai menjadi hangat, dan aktivitas di luar rumah bisa dinikmati!
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