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FEST I VAL KEMBANG API FEST I VAL MUSIM PANAS 
usim panas di Jepang merupakan musimnya kembang api. Apakah 
Anda tahu? Semua 「3 Festival Kembang Api terbaik di Jepang」 ada 
di Jepang bagian timur!  Selain memiliki tampilan memukau yang 
menerangi langit malam, kebanyakan dari festival menghadirkan 

suasana yang luar biasa indah dengan aneka kedai makanan dan 
permainan, dipersiapkan supaya Anda dapat menghabiskan waktu dengan 
menyenangkan dan menikmatinya. Pakailah yukata supaya bisa lebih 
merasakan suasana festivalnya! Ada 2 jenis kursi untuk menikmati seluruh 
pertunjukan kembang api ini, kursi bertiket (berbayar) dan kursi gratis 
(bawalah tikar Anda sendiri untuk duduk di sisi sungai/sisi jalan). Jadi, 
pilihlah cara Anda dalam menikmati pertunjukannya!

Salah satu kembang api yang paling dinantikan di Jepang dan dianggap 
sebagai pemandangan kembang api terbaik di Jepang, Festival Kembang Api 
Omagari merupakan salah satu dari 3 Festival Kembang Api Terbaik di Jepang 
dan juga 3 Perlombaan Kembang Api Terbaik di Jepang. Festival kembang api 
ini bukan hanya hadir di sore hari melainkan juga di malam hari, tidak seperti 
kembang api pada umumnya yang hanya tampil di malam hari.

FESTIVAL KEMBANG API
OMAGARI2

Akses

KAWASAN

AKITA

Banyak wilayah di Kawasan Aomori memiliki Festival Nebuta versi mereka 
sendiri. Jika Anda sempat, lihat-lihatlah perayaan di Aomori dan Hirosaki, dan 
Anda akan melihat tipe dan bentuk dari pajangannya berbeda-beda!

FESTIVAL 
HIROSAKI NEPUTA2

Akses

Satu dari tiga festival terbaik di wilayah Tohoku, puncak perayaan Festival Akita 
Kanto adalah di malam hari, saat Anda bisa terkagum dengan pemainnya yang 
energik dan beketerampilan tinggi dalam menjaga keseimbangan di atas kanto 
(lentera tiang bambu) di seluruh bagian tubuhnya (dahi, panggul, telapak 
tangan, bahu, dan sebagainya). Sebuah kanto bisa terdiri dari 46 buah lentera 
kertas, dengan berat lebih dari 50kg dan panjang lebih dari 12m!

FESTIVAL
AKITA KANTO3

Akses
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Festival Sendai Tanabata merupakan perayaan tanabata paling besar dan 
paling terkenal di Jepang.Jutaan pengunjung datang untuk melihat dekorasi 
fukinagashi (pita) besar dan sangat indah yang terbuat dari tangan, sungguh 
memanjakan mata!

SENDAI
TANABATA FESTIVAL6

Dekorasinya berlokasi di area perbelanjaan di sekitar Stasiun Sendai

Akses

Pertunjukan kembang api berkilauan di Danau Suwa adalah pertunjukan 
kembang api terbesar di Jepang dengan lebih dari 40.000 kembang api yang 
dinyalakan di  atas danau. Nikmati pantulan bayangan yang indah di atas 
permukaan danau. Dikelilingi oleh gunung, penonton bisa merasakan suara 
gema dari kembang api, yang akhirnya menimbulkan pengalaman menonton 
4 dimensi. Puncaknya adalah bagian penutupannya yaitu kembang api 
bergaya Niagara dengan kemilau cahaya yang berpancar ke bawah.

FESTIVAL KEMBANG API
DANAU SUWA3

Akses

KAWASAN

NAGANO

FESTIVAL KEMBANG API NAGAOKA

1 AksesKAWASAN

NIIGATA
Diadakan selama 2 malam, Festival Kembang Api Nagaoka merupakan puncak 
perayaan Festival Nagaoka yang diadakan selama 3 hari (1 - 3 Agustus). Rasakan 
pertunjukan mengagumkan berskala besar, kembang api spektakuler bersinar 
menerangi langit malam di atas Sungai Shinano. Festival kembang api ini juga adalah 
salah satu dari 3 Festival Kembang Api Terbaik di Jepang, jadi bersiap-siaplah untuk 
menantikan banyak pertunjukan yang memanjakan mata.

4
KAWASAN

]AOMORI

Festival Morioka Sansa Odori mendapatkan 
penghargaan Rekor Dunia Guiness sebagai 
festival drum taiko terbesar di dunia, dengan 
lebih dari 10.000 penari dan pemain drum 
taiko yang melakukan parade di tengah kota, 
menarik perhatian lebih dari  1,4 juta 
penonton  se t i ap  tahunnya .  Bag ian  
menyenangkannya adalah bisa bergabung 
melakukan tarian sansa, tidak memandang 
usia / jenis kelamin / kebangsaan, siapapun 
bisa bergabung! 

4
MORIOKA SANSA ODORI
Akses

Festival Kembang Api Sendai Tanabata diadakan setiap tanggal 5 Agustus 
setiap tahunnya, di malam sebelum Festival Sendai Tanabata diadakan (6-8 
Agustus). Festival ini merupakan Tanabata (Festival Bintang) paling ternama di 
Jepang! Nikmati dekorasi Tanabata-nya sepanjang hari dan kembang apinya di 
kala malam.

FESTIVAL KEMBANG API 
SENDAI TANABATA5

Akses

KAWASAN

MIYAGI 

Bukan hanya pertunjukan kembang api biasa, Festival Kembang Api Akagawa 
juga merupakan Kompetisi Desain Kembang Api Nasional, jadi Anda boleh 
berharap untuk terkagum dengan pertunjukan kembang api yang indah dan 
penuh dengan warna! Ada sekitar 12.000 kembang api yang akan menyinari 
langitnya pada acara pertunjukan kembang api yang sangat dinanti-nantikan 
di Tohoku ini.

FESTIVAL KEMBANG API
AKAGAWA6

Akses

KAWASAN

YAMAGATA

Tsuchiura hanya berjarak 50 menit dari Tokyo, jadi Anda bisa pergi ke sini 
secara mudah hanya dengan menaiki kereta. Sama seperti Festival Kembang 
Api Omagari, Kompetisi Kembang Api Tsuchiura Seluruh Jepang merupakan 
salah satu dari 「3 Festival Kembang Api」dan juga 「3 Perlombaan Kembang 
Api」terbaik di Jepang, jadi Anda boleh berharap untuk melihat pertunjukan 
berkualitas tinggi dari tim-tim terbaik di Jepang.

KOMPETISI KEMBANG API 
TSUCHIURA SELURUH JEPANG7

Akses

KAWASAN

IBARAKI
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02~03 Agustus (tahunan), 7:20 malam ～ 9:15 malam

05 Agustus (tahunan), 7:00 malam ～ 8:30 malam

15 Agustus 2020, 7:15 malam ～

07 November 2020 (Sabtu pertama di bulan November), 6:00 malam ～ 8:30 malam

30 Agustus 2020, ：5:15 sore dan 6:50 malam

15 Agustus (tahunan), 7:00 malam ～

Periode festival: 01~07 Agustus (tahunan)

Periode festival: 03~06 Agustus (tahunan)

Periode festival: 01~04 Agustus (tahunan)

Berlangsung selama tiga malam pada musim panas, Festival Yamagata 
Hanagasa dikenal dengan tarian bunga di kepala, dengan ribuan penari 
melakukan parade di jalan utama kota. Semua orang boleh bergabung untuk 
menari di Lingkaran Tarian Hanagasa!

YAMAGATA
HANAGASA5

Akses

Periode festival: 05~07 Agustus (tahunan) Festival period: 06~08 Agustus (tahunan)

Stasiun Shinkansen JR Omagari
jalan
kaki 25 menit

Stasiun JR Kami-suwa 10 menitjalan
kaki

Festival Aomori Nebuta dikenal dengan pajangan buatan tangannya yang 
besar dan penuh dengan warna, tokoh dan makhluk dalam sejarah dan mitos 
yang dilukis dengan tangan. Acara penutupan dari Festival Aomori Nebuta 
adalah festival kembang apinya, pajangan yang ditetapkan sebagai pemenang 
perlombaan akan dipamerkan di atas perahu.

FESTIVAL KEMBANG API
AOMORI NEBUTA

Akses

07 Agustus (tahunan), 7:15 malam ～ 9:00 malam

Stasiun JR Aomori 10 menitjalan
kaki

Stasiun Shinkansen JR Nagaoka
jalan
kaki 30 menit

Stasiun JR Sendai 30menitjalan
kaki

Hal yang paling menarik perhatian dari Festival Aomori Nebuta adalah pajangan yang besar dan penuh dengan 
warna, tokoh dan makhluk dalam sejarah dan mitos yang dilukis dengan tangan. Pajangan-pajangannya 
diterangi dengan lampu di bagian dalamnya dan diparadekan mengitari kota, dikunjungi lebih dari 3 juta orang 
setiap tahunnya.

1 FESTIVAL AOMORI NEBUTA
Akses

Periode festival: 02~07 Agustus (tahunan)

Stasiun JR Aomori
jalan
kaki 5menit

Stasiun JR Hirosaki
jalan
kaki 5~20menit

Stasiun JR Akita 15menitjalan
kaki

Stasiun JR Morioka 20minjalan
kaki

Stasiun JR Yamagata
jalan
kaki 10menit Stasiun JR Sendai 0menitjalan

kaki

Stasiun JR Tsuruoka 15 menitjalan
kaki

Stasiun JR Tsuchiura 25 menitjalan
kaki

Berlokasi di Kota Tokyo, festival kembang api ini diadakan di sekitar Sungai 
Sumida, merupakan pertunjukan yang wajib dilihat jika Anda sedang berada di 
Tokyo pada saat pertunjukan ini berlangsung. Ada begitu banyak titik untuk 
melihat dan menikmati pertunjukan kembang api secara gratis, namun 
pastikan Anda datang sepagi mungkin karena penontonnya bisa mencapai 
hampir 1 juta orang!

FESTIVAL KEMBANG API
SUNGAI SUMIDA8

Akses

TOKYO
25 Juli 2020 (Sabtu terakhir di Bulan Juli), 7:30 malam ～ 8:30 malam

Stasiun JR Ryogoku atau
Stasiun JR Asakusabashi 10 menitjalan

kaki
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erletak di Jepang bagian timur laut, area Tohoku menjadi 
sangat  penuh kehidupan di  musim panas ,  d i  saat  
orang-orang dari berbagai negara datang untuk merasakan 
keunikan natsu matsuri (festival musim panas) di wilayah 

tersebut. Bagi Anda para turis yang mencari pengalaman berjelajah 
yang baru di  Jepang, mengapa tidak melakukan tr ip untuk 
melihat-lihat semua festival yang berbeda? Semuanya diadakan di awal 
bulan Agustus, jadi kalau Anda merencanakannya dengan baik. Anda 
akan bisa mengunjungi semuanya! 

Setiap bulan Agustus 1 2
Agustus 2~7

Agustus 1~7

Agustus 3~6

Agustus 1~4

Agustus 5~7

Agustus 6~8
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