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Onsen Nozawa4
Sebuah desa kecil menawan yang menawarkan pengalaman Jepang yang unik, 
Onsen Nozawa bukan hanya sebuah resor ski, tetapi juga kota onsen (pemandian 
air panas)! Setelah seharian menelusuri lereng, bersantailah di sumber air panas 
yang tersebar di sekitar kota.

Akses

Sightseeing spots
Monyet Salju1

Mungkin Anda pernah melihat foto-foto monyet salju - kera-kera Jepang yang 
berendam di kolam mata air panas, sangat terlihat seperti manusia. Lihatlah 
dengan mata kepala Anda sendiri! Sepanjang jalan,nikmati pemandangan indah 
dari kota onsen.

Akses

Pelabuhan Gunung Hakuba2
Naikilah kereta gantung di atas Gunung Iwatake dan untuk menuju Hakuba 
Mountain Harbor, teras observasi yang baru dibangun (dibuka Oktober 2018) yang 
menghadap ke pegunungan Hakuba. Selain pemandangan yang indah, terdapat 
juga toko roti yang menyajikan muffin kayu manis yang lezat dan cokelat panas!

Akses

Onsen Ginzan

Dengan lampu gas kuningnya yang redup, Onsen Ginzan memiliki keindahan yang luar biasa di malam musim 
dingin, terutama ketika salju turun, menciptakan suasana magis yang mengingatkan kita akan Studio Ghibli.

Akses

Perahu Kotatsu Sungai Mogami5

3

Sungai Mogami adalah sungai terbesar di Kawasan Yamagata dan sumber air yang 
terutama. Hanya selama musim dingin, perahu-perahu ini dilengkapi dengan 
kotatsu-meja pendek dengan selimut yang dipanaskan - untuk menjaga kaki Anda 
hangat dan membara. Nikmati perjalanan dan seluruh pemandangan salju putih, 
yang puncaknya pada Februari.

Akses

Pertanian Koiwai Ipponzakura6
Berlatar belakang Gunung Iwate yang megah, sebatang pohon sakura 
‘ipponzakura’ tumbuh di tengah-tengah lahan pertanian Koiwai yang luas, 
diselimuti warna putih selama musim dingin. Dari kejauhan, embun beku pada 
dahan-dahan pohon membuatnya terlihat seperti sedang mekar.

Akses

Jembatan No.1 Sungai Tadami7
Nikmati pemandangan musim dingin yang indah dari sudut pandang Jembatan 
No.1 Sungai Tadami. Naiklah kereta yang lewat untuk menikmati pemandangan 
yang bahkan lebih menakjubkan!

Akses

Ouchijuku8

Ouchijuku dulunya adalah kota pos di sepanjang rute perdagangan Aizu-Nishi 
Kaido. Ketika kota itu diselimuti salju, saat musim dingin bangunan-bangunan tua 
yang beratap jerami teballah yang paling menakjubkan. Keistimewaan lokalnya 
adalah negi soba - mie soba yang disantap dengan daun bawang sebagai sendok!

Akses

7

Mencerahkan musim dingin yang gelap dan dingin, Pagelaran Cahaya & Kertas 
Aomori menampilkan lampion berwarna-warni dan manusia salju kecil yang 
berjejer di sepanjang jalanan, masing-masing dibuat dari tangan warga setempat 
secara cermat untuk dinikmati para pengunjung.

Akses

Restoran Desa Salju 
Iiyama Kamakura11

Di Restoran Desa Salju Iiyama Kamakura, Anda dapat menikmati santapan Noroshi 
Nabe di dalam kamakura (gubuk salju)! Hidangan hotpot hangat, Noroshi Nabe 
adalah santapan perpaduan khusus antara sayuran lokal, jamur, babi miyuki, dan 
bola-bola kentang. Cobalah pengalaman yang unik ini dengan duduk di kursi yang 
terbuat dari es dan bersantap di dalam pondok salju!

Akses

Penerangan Salju Sakura 
Kastil Hirosaki2

2

Terkenal sebagai tempat sakura, di dalam Taman Kastil Hirosaki terdapat ribuan 
pohon sakura yang diselimuti salju selama musim dingin. Selama setiap malam di 
bulan Desember hingga Februari, terdapat penerangan di area di sekitar Pintu 
Keluar Otemon, membuat pohon yang tertutup salju terlihat seperti sakura yang 
mekar di musim dingin!

Akses

Festival Salju Tokamachi3

3

Tokamachi memiliki salah satu curah salju tertinggi di Jepang, dan terkadang salju 
dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Daripada memikirkannya secara negatif, 
turunnya salju dirayakan dengan Festival Tokamachi, tempat banyak patung indah 
yang terbuat dari salju dan es dibuat.

Akses

Gala Yuzawa 1
Direkomendasikan untuk keluarga atau perjalanan sehari dari Tokyo, Gala Yuzawa 
hanya berjarak 75 menit dengan kereta peluru dan terhubung langsung ke stasiun 
shinkansen. Setelah keluar dari gerbong, Anda akan menemukan loket untuk 
membeli tiket kereta gantung! Semua barang dapat disewa (jaket, celana, sepatu, 
peralatan, dll) sehingga Anda bisa datang dengan tangan kosong! Pemegang  JR 
East Pass mendapatkan diskon khusus. Pelajaran pemula diajarkan dalam Bahasa 
Inggris, Mandarin dan Thai. Selain bermain ski/papan seluncur salju, siapapun yang 
hanya ingin menikmati permainan salju bisa mencoba bermain motor salju atau 
kereta seret salju.

Akses
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Karuizawa3
Jika Anda berkunjung pada akhir November atau awal Desember, sebagian besar 
resor ski belum dibuka karena salju belum tertimbun. Namun, jika Anda 
benar-benar ingin bermain ski, Anda dapat mengunjungi Karuizawa, yang 
menggunakan salju buatan dan dibuka sekitar 23 November. Hanya memerlukan 
waktu 60 menit dengan kereta peluru dari Tokyo dengan outlet mall yang besar di 
dekatnya; ada kenangan di Karuizawa untuk seluruh keluarga!

Akses

̴��ǜƇȖ�ýȴȗŴȷ��ǷȖȡ˦�̰

Appi Kogen5
Terdedikasi sebagai area ski khusus anak-anak dan taman keluarga dengan 
kegiatan naik kereta salju dan aneka aktivitas bersalju lainnya, Appi Kogen 
memenuhi keinginan keluarga yang ingin menikmati salju. Ini adalah resor ski 
terbesar di Tohoku, dan lokasi utaranya menyediakan salju halus berkualitas tinggi, 
dengan musim buka rata-ratanya dari 30 November hingga 6 Mei. Terdapat juga 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan makanan ramah-Muslim.

Akses
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Lembah Hakuba2
Lembah Hakuba adalah resor salju terbesar di Jepang, dan memiliki salju halus 
yang indah. Gunung-gunungnya juga tinggi dan menawarkan pemandangan 
yang menakjubkan. Dengan 10 resor di daerah itu, ada kenangan untuk semua 
orang!

Akses
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Festival Lampion Nagano4

Festival Lentera Nagano diadakan setiap tahun untuk memperingati Olimpiade 
Musim Dingin 1998, tahun kota Nagano menjadi tuan rumah. Kuil Zenkoji memiliki 
5 warna Olimpiade, dan lampion-lampion buatan tangan yang indah menghiasi 
jalanan dari Stasiun Nagano ke Kuil Zenkoji.

Akses
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Festival Salju Tsunan5

Dimulai dengan tujuan perevitalisasian Stasiun Tsunan, Festival Salju Tsunan ini 
sekarang terkenal dengan lentera langit yang indah yang mengingatkan kita akan 
film Tangled (Rapunzel).

Akses

&ǜȖ�ůȰȧŴ�ȿȖŊȰ�ȥŒɁǔȚȣȶȰůĦȣ�ȱȪƊȰȣ�qĦɁȚǔ

Pagelaran Sendai dari
Cahaya Bintang 6
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Pohon-pohon Zelkova yang yang berada di sepanjang Jozenjidori dan Aobadori 
dihiasi dengan 600.000 lampu, menciptakan sensasi seperti sedang berjalan di 
dunia fantasi.

Akses
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jalan 10 menit

Stasiun JR Hakuba bus penjemputan/bus lokal

Stasiun JR Iiyama bus 30 menit

Stasiun JR Morioka bus 50 menit

Stasiun JR Karuizawa taksi 1 menit

Stasiun JR Gala Yuzawa Langsung

atau

Stasiun JR Iiyama taksi 15 menit

Stasiun JR Hirosaki bus 15menit Stasiun JR Tsunan
Bus penjemputan

atau taksi 30 menit

Stasiun Tokamachi jalan kaki 10min

Stasiun Nagano bus 1 jam

Stasiun JR Hakuba bus 20menit

Stasiun JR Oishida bus 40menit

Stasiun JR Furukuchi bus 5menit

Stasiun JR Morioka bus 30menit

Stasiun JR Aizu-Miyashita bus 10menit

Stasiun JR Nagano jalan kaki 10menit

Stasiun JR Sendai jalan kaki 20 menit

Stasiun JR Aomori jalan kaki 5 menit
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jalan
kaki 30menit

Ski Resorts

Monster Salju Zao4
Monster salju adalah fenomena alam yang terjadi akibat embun beku yang 
menumpuk di pohon-pohon, seiring waktu, ia tertimbun-timbun hingga bentuknya 
menyerupai monster sehingga dinamakan sebagai "monster salju". Ada banyak 
tempat untuk melihat mereka, makhluk yang paling terkenal adalah Yamagata Zao.

Akses Stasiun JR Yamagata bus 40menit

Stasiun
JR Aizu-

Wakamatsu

Rel kereta Aizu
Stasiun

Yunokamionsen

kereta bus
20menit30menit
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