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Visit Hokkaido adalah situs web yang memuat informasi seputar wisata di Hokkaido.
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Aktivitas

Tanjung Soya

Musim Putih
Musim Hijau

Wakkanai
Airport

Pulau Rebun
Taman Nasional
Rishiri-Rebun-Sarobetsu

Rishiri Airport

Taman Alami
Prefektur Okhotsk Utara

Gn. Rishiri Padang Belantara
Sarobetsu

Danau
Kutcharo

Kota-kota utama dan tempat-tempat
wisata di Hokkaido dapat dijangkau
dengan pesawat terbang, kereta (JR),
mobil, dan kapal feri.
Pulau
Yagishiri
Pulau Teuri
Transportasi yang mudah
menghubungkan berbagai lokasi.

hlm. 03-04

Wilayah Utara

Pulau Rishiri

Pulau Etorofu

Taman Alami
Prefektur Shumarinai

hlm. 05-07

Gn. Piyashiri

Mombetsu
Airport

Danau
Shumarinai

Taman Kuasi-Nasional
Abashiri
Danau-danau Shiretoko Goko
Taman Nasional Shiretoko
Danau

S.S. Memanbetsu Airport

Persimp. Pippu

Memanbetsu
Airport

Wilayah Tengah

S.S. Bihoro

Gn. Shokanbetsu-dake

Asahikawa Gn. Kuro-dake
Gn. Asahi-dake
Airport

Persimp.
Fukagawa

Danau
Kussharo

Gn. Tomuraushi
Gn. Tokachi-dake

Tanjung Kamui

Danau Nukabira

Persimp. Honbetsu

Gn. Yubari-dake

Taman Alami Prefektur
Nopporo Shinrin Koen

S.S. Urahoro

Kushiro Airport

S.S. Shimukappu
Persimp. Obihiro

Gn. Eniwa-dake
Taman Nasional Danau
Shikotsu-Toya
Shikotsu

Shin-Chitose
Airport

Gn. Poroshiri-dake S.S. Kofuku

S.S. Tomakomai Higashi

S.S. Kuromatsunai
Persimp Kuromatsunai

Danau Toya

Gn. Showa-Shinzan
Gn. Usu

S.S. Sarabetsu

Gn. Orofure

Danau Toro
Lahan Basah
Bekanbeushi

Legenda
Lahan Basah Kiritappu

Danau
Akkeshi

Wilayah Timur

Obihiro
Airport

Gn. Tarumae

Hakodate
Esashi
Matsumae

Tanjung
Nosappu

Taman Alami
Prefektur Akkeshi

S.S. Yubari
Persimp. Chitose Eniwa

Gn. Yotei

Kepulauan Habomai

Danau Furen

Taman Nasional
Kushiro Shitsugen

Danau Kanayama

Wilayah Selatan

Odaito

Taman Alami
Prefektur Notsuke-Furen

Onneto

Gn. Ashibetsu-dake

S.S. Sapporo

Gn. Moiwa

Nakashibetsu
Airport

Gn. Meakan-dake

S.S. Ashoro

Okadama
Airport

Danau Mashu

Danau Akan
Gn. Oakan-dake

Danau
Shikaribetsu

S.S.
Otaru

hlm. 08-13

Kawayu-Onsen

Taman Nasional Akan

Gn. Ishikari-dake
Taman Alami
Prefektur Furano-Ashibetsu

Pulau Shikotan

Taman Alami
Prefektur Sharidake

Gn. Shari-dake

Danau Chimikeppu

Taman Nasional
Daisetsuzan

Taman Kuasi-Nasional
Niseko-Shakotan-Otaru Kaigan

Daerah sekitar Chitose
Sapporo
Otaru, Shakotan, Niseko
Toya, Noboribetsu, Shiraoi
Hidaka

Danau
Abashiri

S.S. Maruseppu

Gn. Teshio-dake

Pulau Kunashiri

Gn. Rausu-dake

Notoro
Taman Alami
Prefektur Teshiodake

S.S. Rumoi-Owada

Wilayah Tengah

Semenanjung Shiretoko
Danau
Saroma

S.S. Shibetsu-Kembuchi
Taman Kuasi-Nasional
Shokanbetsu-Teuri-Yagishiri

JR
Jalan tol
Jalan raya khusus mobil (berbayar)
Jalan raya khusus mobil (gratis)
Jalan nasional
Jalan prefektur

Taipei

Airport

S.S. Hidaka-Monbetsu

Pulau
Okushiri

Okushiri
Airport

Taman Kuasi-Nasional
Hidaka-Sanmyaku Erimo

S.S. Otoshibe

Taman Alami
Prefektur Hiyama

S.S. Mori
S.S. Onumakoen
S.S. Nanae Fujishiro

Wilayah Selatan
Gn. Komaga-take
Onuma

Taman Kuasi-Nasional Onuma

S.S. Hakodate

Gn. Hakodate

Hakodate
Airport

Taipei
Taman Alami
Prefektur Esan

S.S. Hokuto-Moheji
Taman Alami Prefektur
Matsumae-Yagoshi

Taipei

Guam, Hawaii, Beijing, Bangkok,
Shanghai, Hong Kong, Taipei,
Seoul (Incheon), Busan,
Yuzhno-Sakhalinsk

Wilayah Utara
Asahikawa
Biei
Furano
Tomamu
Daerah sekitar Wakkanai

Wilayah Timur

Gn. Apoi-dake

Konuma

hlm. 14-17

hlm. 18-21

Danau Kuttara

Taman Alami
Prefektur Kariba-Motta

Kuliner &
Buah Tangan

...pulau besar yang siap Anda jelajahi
Hokkaido adalah sebuah pulau besar dengan luas sekitar 20% dari luas Jepang.
Berbagai jenis bunga mekar bersamaan pada musim semi. Saat musim panas,
danau-danau serta lautnya tampak biru berkilauan. Musim gugur dihiasi daun
memerah di pegunungan dan hutan. Saat musim dingin salju putih bersih
menghampar ke segala penjuru. Keempat musim di Hokkaido menghadirkan
kuliner dengan sensasi nan kaya di laut, pegunungan, dan daratan, serta
menciptakan budaya, aktivitas rekreasi, dan berbagai acara yang unik. Di sini
Anda dapat menemukan berbagai daya tarik di empat wilayah Hokkaido: Tengah,
Selatan, Utara, dan Timur.

Obihiro
Kushiro
Akan
Shiretoko
Nemuro
Abashiri

hlm. 22-25
Informasi
Ungkapan Berguna hlm. 26
Contoh Rute Perjalanan hlm. 27-28
Kalender Hokkaido hlm. 29-30
Transportasi hlm. 31-34

hlm. 31-34

Menonton Paus dan Elang Shiretoko

Terbang dengan Balon Udara

Kapal Pemecah Es

●30 Apr – 30 Sep ●¥2.000

■Telp. 0155-32-6116

Memetik Buah

Tidakkah Anda ingin menikmati alam Hokkaido yang menawan dan
mencoba berbagai aktivitas? Banyak sekali aktivitas yang telah disiapkan
di gunung, sungai, serta daratan untuk berbagai musim. Pengalaman baru
tentu akan menjadikan perjalanan Anda penuh kenangan.

Aktivitas

Aktivitas

Aktivitas

Anda bisa menaiki balon udara dan menikmati panorama 360 derajat dari
ketinggian. Misalnya, di Tokachi Anda dapat melihat jelas horizon, sungai yang
berkelok-kelok, serta pegunungan dari ketinggian 30 meter.

Menapaki Es Apung
Menyelami Es Apung
Penjelajahan Shiretoko

(Tokachi Nature Center)

http://www.nature-tokachi.co.jp

Terbang dengan Balon Udara

Menonton Paus

Arung Jeram

Trekking di Shiretoko (Shari)

Kuliner & Buah Tangan

RUSUTSU RESORT (Rusutsu)

NISEKO MOUNTAIN RESORT GRAND HIRAFU (Kutchan)

Tersedia jalur ski utama selebar 100 m dan
lintasan sepanjang 3,6 km yang dapat
dinikmati oleh siapa saja, baik pemula, yang
telah mahir, maupun bersama keluarga.
■Telp. 011-598-4511 (Sapporo Kokusai Skiing Resort)
http://www.sapporo-kokusai.jp

Lokasi ski No. 1 di Hokkaido! Berada di tiga
gunung bertabur salju halus dengan pilihan 37
jalur ski, termasuk jalur yang aman bagi
pemula.
■Telp. 0136-46-3111 (Rusutsu Resort)
http://www.rusutsu.co.jp

Selain salju halus, temukan pula hamparan
luas salju yang telah dipadatkan. Berbagai jalur
ski dapat dinikmati di sini, baik bersama
keluarga maupun oleh yang telah mahir.
■Telp. 0136-22-0109 (Niseko Mountain Resort Grand HIRAFU)
http://www.grand-hirafu.jp

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

SAPPORO KOKUSAI SKIING RESORT (Sapporo)

Musim
Hijau

Kuliner & Buah Tangan

Jelajahi Shiretoko, salah satu Warisan Alam
Dunia. Anda dapat memilih rute menurut kekuatan
fisik Anda, baik rute mudah menuju tempat
menarik seperti Air Terjun Purepe maupun rute
menuju tempat terkenal seperti Danau-danau
Shiretoko Goko dan Danau Rausu.
■Telp. 0152-22-2125 (Shiretoko Shari Tourist Association)
http://www.shiretoko.asia/

Kano

Mengamati Paus dan Elang Shiretoko (Rausu)
Mari menengok laut-laut Shiretoko yang merupakan
Warisan Alam Dunia dan melihat sekelompok paus orca
saat musim semi, paus sperma sepanjang lebih dari 15 m
saat musim panas, atau elang laut Steller, spesies yang
dilindungi di Jepang, selama musim dingin es apung.
■Telp. 0153-87-3360
(Shiretoko Rausu-cho Tourist Association)

FURANO SKI AREA (Furano)

KIRORO RESORT (Akaigawa)

Memesona dengan jalur ski luas serta hawa
ekstra dingin yang membentuk salju halus.
Berbagai fasilitas yang tersedia membuat
lokasi ini cocok bagi keluarga!
■Telp. 0167-58-1111 (Hoshino Resort Tomamu)
http://www.snowtomamu.jp

Tempat ski ternama yang pernah menjadi
tempat penyelenggaraan Kejuaraan Dunia FIS
10 kali. Merupakan salah satu resor ski terbaik
di Hokkaido.
■Telp. 0167-22-1111 (Furano Ski Area)
http://ski.princehotels.co.jp/furano

Berjarak tempuh 60 menit dari Otaru dan
Sapporo. Resor ski ini memiliki kualitas salju
terbaik di Hokkaido serta hotel yang terhubung
langsung dengan jalur ski.
■Telp. 0135-34-7111 (Kiroro Resort)
http://www.kiroro.co.jp

SAPPORO TEINE (Sapporo)

■Telp. 011-682-6000
http://www.sapporo-teine.com

Hokkaido merupakan daerah peternakan kuda
terbesar di Jepang. Terdapat banyak fasilitas
berkuda, termasuk bagi pemula. Nikmati alam
dari atas punggung kuda!

YUBARI RESORT MOUNT RACEY (Yubari)

■Telp. 0123-52-5151
http://www.yubari-resort.com

KAMUI SKI LINKS (Asahikawa)

■Telp. 0136-44-2211
http://www.niseko-village.com

■Telp. 0166-72-2311
http://www.kamui-skilinks.com

NISEKO ANNUPURI SKI RESORT (Niseko)

SAHORO RESORT (Shintoku)

■Telp. 0136-58-2080
http://annupuri.info

Berkuda (Berbagai daerah di Hokkaido)

■Telp. 0156-64-4121
http://www.sahoro.co.jp

Mobil Salju (Berbagai lokasi di Hokkaido)

Dengan mengenakan sepatu
salju, Anda dapat berjalan dengan
mudah di atas salju lembut tanpa
terbenam. Pengalaman yang tak
ada duanya!

Mobil mini ini mampu meluncur
tanpa kesulitan di atas salju
dalam di pegunungan. Naikilah
mobil salju dan arungi dunia
salju yang menawan.

http://www.o-tower.co.jp

View Plaza Tourist Information Center)

http://www.niseko-ta.jp/

Mengamati Paus (Muroran)
Selami dan tengok dunia misterius di bawah
es apung. Tersedia persewaan pakaian
selam serta regulator oksigen.

●Feb – Mar ●¥30.000 untuk 2 kali
penyelaman dalam sehari (harus
memiliki lisensi selam)
■Telp. 0152-24-2888 (Hotel Iruka)
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi lewat e-mail.

info@iruka-hotel.com
http://www.iruka-hotel.com/

Mengamati paus minke berenang di sekitar perahu, sekelompok
lumba-lumba bersisi putih Pasifik yang bisa mencapai 400 ekor, paus
orca yang merupakan spesies terbesar lumba-lumba, dan sebagainya.
Sepuluh spesies lumba-lumba, paus, dan anjing laut berbulu dapat
dilihat di perairan Muroran antara musim semi dan musim gugur.
●Mei – Ags ●¥6.000
■Telp. 0143-23-0102 (Muroran Tourist Association)
http://www.muro-kanko.com
■Telp. 0143-27-1822 (KK Elm)
http://www.kk-elm.jp
■Telp. 090-1644-6793 (Starmarine)
http://www.muro-nc.com/watching/

Golf

(Berbagai daerah di Hokkaido)

Hokkaido adalah surga bagi
pegolf. Pukulan golf yang
memuaskan hati akan lahir
di
tengah
alam
yang
spektakuler.

Hanya bahasa Jepang

Informasi

Informasi

Garinko-go II
dari Mombetsu
●20 Jan – 31 Mar
●¥3.000
■Telp. 0158-24-8000
(Okhotsk Garinko & Tower)

Arung Jeram (Niseko)
Arungi jeram nan jernih dengan
perahu karet. Anda bisa menikmati
pemandangan
dengan
tenang
sekaligus mengarungi arus dengan
penuh semangat dalam aktivitas ini.
Sensasi mendebarkan tanpa henti!
■Telp. 0136-43-2051 (Michinoeki Niseko

●Feb – Mar
●¥5.000 (6 tahun ke atas,
tinggi 130 cm atau lebih)
■Telp. 0152-22-2125 (Shiretoko
Shari Tourist Association)
http://www.shiretoko.asia

Menyelami Es Apung (Shari dan daerah lain)

Tourism and Convention Association)

http://www.onuma-guide.com

Anda bisa berjalan di atas es
dengan mengenakan pakaian selam
seperti penduduk Utara yang dahulu
bepergian di atas es apung.

Saat musim dingin, Laut Okhotsk diselimuti lapisan
tebal gumpalan es yang disebut dengan “es apung”.
Kapal ini melaju membelah es itu dengan bunyi
gemeretak. Anda bisa menumpang kapal Aurora
dari Abashiri atau Garinko-go II dari Mombetsu.

http://www.ms-aurora.com

Danau Onuma yang berair tenang merupakan
lokasi sempurna untuk berkano. Rasakan pula
kenikmatan kopi yang diseduh oleh pemandu
wisata di atas danau.
■Telp. 0138-67-3020 (Nanae Onuma International

Menapaki Es Apung (Shari)

Kapal Pemecah Es (Abashiri, Mombetsu)

Aurora dari Abashiri
●20 Jan – 31 Mar ●¥3.300
■Telp. 0152-43-6000 (Doutou Kanko Kaihatsu)

Kano (Nanae)

Niki di Hokkaido Tengah terkenal sebagai kota
buah. Pada bulan Juni hingga Oktober, orang
berdatangan untuk memetik dan menikmati
berbagai buah seperti stroberi serta prune.
■Telp. 0135-32-2711 (Niki Tourism Association)
http://www.niki-kanko.jp/

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Musim Putih

Menapaki Salju (Berbagai lokasi di Hokkaido)

Memetik Buah (Niki dan daerah lain)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

NISEKO VILLAGE (Niseko)

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

HOSHINO RESORT TOMAMU (Shimukappu)

http://www.rausu-shiretoko.com/
(Bhs. Inggris: http://www.rausu-shiretoko.com/en/index.html)

Anggur

Landak laut Hokkaido yang segar
dapat dinikmati sebagai sushi, lauk
hidangan mangkuk nasi (donburi),
atau sashimi. Daerah penghasil landak
laut yang terkenal adalah Pulau Rishiri
dan Rebun di Hokkaido bagian utara
dan Shakotan di Hokkaido tengah.

Ikeda, Furano, Otaru,
Hakodate, dan Yoichi
merupakan daerah
penghasil anggur dengan
sejarah yang panjang.
Toya dan Mikasa juga
mulai dikenal sebagai
daerah penghasil anggur.

(Pulau Rishiri & Rebun, Shakotan,
dan daerah lain)

Salah satu kesenangan terbesar dalam perjalanan ke Hokkaido adalah
mendapati hidangan lezat. Kami menyusun panduan informasi hidangan
Hokkaido yang perlu Anda coba berikut ini, mulai dari hidangan
setempat hingga sajian musiman, serta pasar-pasar tempat Anda bisa
mendapatkan berbagai bahan makanan segar.

Sapporo Ramen Republic (Sapporo)

●11.00 – 22.00 ●Buka sepanjang tahun
■Telp. 011-213-2010 (Sapporo Ramen Republic)

Pasar Kushiro Washo

Kepiting

(Kushiro)

Genghis Khan (Sapporo dan daerah lain)

Terdapat berbagai macam hidangan
kepiting, seperti kepiting berbulu yang
pasta misonya tak kalah lezat, kepiting
raja yang dagingnya besar, dan
kepiting Hanasaki yang bercita rasa
kuat. Santaplah ketika masih segar
setelah direbus.

Tuangkan nasi ke dalam
mangkuk, lalu belilah
makanan laut dari
berbagai toko di dalam
pasar ini. “Katte-don”
(hidangan mangkuk nasi
suka-suka) ini populer di
seluruh Jepang.

Daging domba dipanggang dalam kuali khusus, lalu disantap dengan
saus shoyu. Genghis Khan cocok sebagai teman minum bir. Nikmati
hidangan ini beramai-ramai!

Terdapat berbagai rasa ramen di Hokkaido: ramen rasa miso di Sapporo, ramen rasa garam di
Hakodate, dan ramen rasa shoyu di Asahikawa serta Kushiro. Ramen bercita rasa unik seperti rasa
kare dan rasa udang pun tak kalah populer. Banyak restoran yang bersedia menyesuaikan
kekentalan rasanya, jumlah lemaknya, dan tingkat kematangan saat merebus mi.

●08.00 – 18.00
●Hari Minggu libur

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Bagai sebuah republik, di lantai 10 Esta
yang terhubung dengan Stasiun Sapporo
berkumpul restoran-restoran ramen terkenal
dari Sapporo dan daerah lain di Hokkaido.
Anda bisa menikmati berbagai rasa di sini.

(Furano dan daerah lain)

Aktivitas

Aktivitas

Kuliner

Landak Laut

■Telp. 0154-22-3226

Sushi (Otaru dan daerah lain)

(Pasar Kushiro Washo)

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Bila Sapporo terkenal dengan ramen, Otaru terkenal
dengan sushinya. Terdapat lebih dari 120 restoran
sushi di Otaru yang akan menyambut Anda dengan
bahan lezat musiman dan layanan terbaik.

Soft Ice Cream
Es krim dan es krim lembut
berbahan susu segar Hokkaido
yang sangat lezat dengan
kandungan krim yang begitu
terasa ini tak ada duanya.

Hidangan Kuali Ishikari (Ishikari dan daerah lain)

Kerang Tiram
Kerang tiram
Hokkaido makin
lezat bila hawanya
makin dingin. Kerang
tiram yang populer
berasal dari Saroma
dan Akkeshi di timur
Hokkaido. Santaplah
dengan cara
digoreng, direbus,
atau diacar.

Buta-don

(Obihiro dan daerah lain)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Daging babi berkualitas tinggi dipanggang
harum, dicampur dengan saus asin-manis,
lalu ditumpangkan di atas nasi. Di Obihiro,
tempat kelahiran hidangan ini, terdapat
banyak restoran donburi babi.

Sapporo Sweets Café (Sapporo)
Kare

Sup (Sapporo dan daerah lain)

Kare berwujud sup ini berbeda dengan kare
berbasis roux. Hidangan asli Sapporo ini
kondang hingga seantero Jepang.

Kafe ini menyediakan 40 jenis
cake dari lebih dari 5 toko
kue kenamaan di Sapporo.
Nikmati cake pilihan Anda di sini!

●10.00 – 20.00 ●Aurora Town,
Pusat Perbelanjaan Bawah Tanah Sapporo
■Telp. 011-211-1541 (Sapporo Sweets Café)

Berbagai cita rasa unik!
Melon (Yubari dan daerah lain)
Banyak wilayah penghasil melon daging merah
dan melon daging hijau di Hokkaido. Yang
paling terkenal adalah Yubari. Musim melon
terlezat adalah akhir Juni hingga Agustus.

Somen Cumi-cumi

Pasar Pagi Hakodate (Hakodate)
Wilayah Timur

■Telp. 0120-858-313
(Pasar Pagi Hakodate)

■Telp. 0138-27-2200
(Pasar Bebas)

Mi udon kare panggang keju
keemasan.

Yakisoba Garam Okhotsk Kitami

Kare Omelet Furano

Tokachi Shimizu Gyutama Steak-don

Nasi Goreng Jagung Tokachi Memuro

Perpaduan lezat kare dan nasi
omelet!

Hidangan nasi bertumpang bistik
daging sapi rasa miso

Terbuat dari jagung manis tumis
mentega.

Cita rasa umami dari kerang
simping begitu terasa.

Okhotsk Abashiri Zangi-don

Akan Yakitori-don

Burger Kerang Simping Jumbo Betsukai

Sushi Gulung Sauri Pasiﬁk Nemuro

Gorengan salmon Okhotsk Abashiri
ini lezat disantap dengan nasi.

Daging rusa Hokkaido yang dapat dinikmati dalam
tiga cara. Hidangan unik yang mengenyangkan.

Sandwich isi lumpia kerang simping
raksasa.

Nasi dan ikan sauri Pasifik digulung
dengan ganggang laut.

Soba Haring Pasiﬁk
(Esashi dan daerah lain)

Merupakan hidangan mi
soba bertumpang ikan
haring
Pasifik
rebus
asin-manis. Masakan ini
terkenal di Kyoto, tetapi
sebenarnya berasal dari
Esashi, selatan Hokkaido.

Informasi

Informasi

●08.00 – 17.30 ●Hari Minggu libur

Udon Kare Shin-Biei <Mi Panggang>

Hidangan menyehatkan yang terbuat dari udang
merah jambu Alaska dan gurita raksasa Pasifik Utara.

Bila Anda melawat
Hakodate, cobalah
hidangan ini. Nikmatilah
mi somen cumi-cumi dari
irisan cumi-cumi bening.

●05.00 – siang (beberapa restoran buka
hingga 15.00/Jan – Apr buka mulai 06.00)
●Buka sepanjang tahun

Chef profesional pun berbelanja di
pasar ini. Pasar ini memiliki reputasi
atas kekayaan variasi makanan laut
dan kemantapan kualitasnya. Produk
makanan khas Hokkaido dapat Anda
temukan di sini.

Gyoza Goreng Isi Udang dan Gurita Haboro

Wilayah Timur

(Hakodate)

Berbagai bahan makanan dijual di pasar
raksasa ini, mulai dari makanan laut, kue,
hingga hidangan lezat. Banyak restoran yang
menyajikan hidangan mangkuk nasi dengan
makanan laut dan masakan cumi-cumi.

Pasar Bebas (Hakodate)

Cobalah menu
orisinal berikut
yang terbuat dari
bahan-bahan lokal.

Wilayah Selatan
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Masakan lokal dari Ishikari yang merupakan
salah satu masakan ternama Hokkaido.
Salmon, kubis atau sayuran lainnya dimasak
dalam kaldu rasa miso putih, lalu disantap
dengan lada sansho untuk rasa yang otentik.

Hanya bahasa Jepang

Hokkaido dikenal sebagai “Kerajaan Kue Manis” dan setiap daerahnya memiliki rasa manis khas masing-masing. Kue yang terbuat dari bahan
berkualitas hasil bumi Hokkaido wajib Anda cicipi. Tak ada salahnya Anda membelinya sebagai kenang-kenangan perjalanan.

Sanpouroku

Shiroi Koibito adalah biskuit
langue de chat putih nan
renyah berisi cokelat putih
resep
orisinal
Ishiya.
Merupakan salah satu kue
terkenal khas Hokkaido
yang digandrungi banyak
orang selama lebih dari 30
tahun.

Kue lapis legit bermodelkan
pohon birch putih yang terkenal
di Hokkaido, terbuat dari susu
dan cokelat putih, dengan
mentega yang begitu terasa.
Cita rasanya yang kental
dengan bahan terbaik Hokkaido
menjadikan Sanpouroku dicintai
orang-orang selama lebih dari
40 tahun.

(Ishiya Co., Ltd.)

(Ryugetsu)

Kuliner & Buah Tangan

Corn Chocolate (Hori)

Okaki adalah kerupuk panggang tradisional
Jepang. Kerupuk lezat nan harum ini terbuat
dari beras ketan, garam Hokkaido, ganggang
laut Erimo, kerang simping Okhotsk Esashi,
salmon musim gugur Shibetsu, cumi-cumi
Matsumae, dan udang merah jambu Mashike.

Jagung keemasan yang dibudidayakan di
tanah Hokkaido dibalut cokelat putih
berkualitas. Camilan yang renyah dan terasa
manis lembut ini
penuh dengan
berkah Hokkaido.

Biskuit Susu Sekolah
Pertanian Sapporo (Kinotoya)

Daerah sekitar Chitose
Sapporo
Otaru, Shakotan, Niseko
Toya, Noboribetsu, Shiraoi
Hidaka
Pada paruh kedua abad ke-19, Hokkaido
dikembangkan oleh Pemerintah Jepang dan
insinyur-insinyur dari Amerika Serikat. Di

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Hokkaido Kaitaku Okaki (Kitakaro)

Wilayah Tengah

Kuliner & Buah Tangan

Shiroi Koibito

Aktivitas

Aktivitas

Suvenir yang Dapat Anda Beli di Shin-Chitose Airport

wilayah tengah terdapat Sapporo yang
merupakan pusat Hokkaido sejak dahulu,
Otaru yang masih memiliki kanal-kanal serta
lampu gas. Di wilayah ini juga terdapat banyak
gunung berapi, danau, fasilitas tempat belajar
budaya Ainu, dan masih banyak lagi.

Karakter Promosi Pariwisata Hokkaido
Suvenir imut Kyun-chan ini akan membuat Anda teringat
pengalaman menyenangkan selama di Hokkaido!

Tempat penjualan
suvenir Kyun-chan:
Hokkaido Shiki-sai-kan
Sapporo Nishiten di
dalam Stasiun JR Sapporo
Buka: 06.30 – 23.00
■Telp. 011-261-8655

Kata “kyun” dalam bahasa Jepang
digunakan untuk menggambarkan
hati yang berdenyut-denyut ketika
kita terharu. Nama Kyun-chan
diberikan dengan harapan wisatawan
dapat bertemu dengan banyak hal di
Hokkaido dan membawa pulang
kenangan tersebut. Bentuk aslinya
adalah pika, hewan mirip kelinci yang
hanya hidup di Hokkaido. Namun,
Kyun-chan menyamar sebagai rusa
Hokkaido untuk menyembunyikan
sosoknya yang pemalu, dan tengah
berpetualang ke segala penjuru
Hokkaido untuk menemukan daya
tarik Hokkaido yang belum terekspos.

Danau Shikotsu (Chitose)
Danau Shikotsu merupakan danau kaldera yang
terdapat di Taman Nasional Shikotsu-Toya.
Danau ini dikelilingi hutan primer dan
pemandangannya sangat indah dalam segala
musim. Suhu air danau ini dingin sepanjang
tahun dan dikenal sebagai danau yang tak
membeku di belahan Jepang paling utara. Danau
Shikotsu merupakan sungai terdalam nomor dua
di Jepang dan tidak membeku dalam musim
dingin paling menggigit sekalipun.
■Telp. 0123-24-8818

Toko Sapporo TV Tower
(Nishi 1, Odori, Chuo-ku, Sapporo)
09.30 – 21.30
* Jam buka dapat berubah sewaktu-waktu
bila ada acara di Taman Odori.

Di Danau Shikotsu terdapat tiga pemandian
air panas, yakni Shikotsuko Onsen,
Marukoma Onsen, dan Ito Onsen. Anda
dapat menikmati ketiganya yang memiliki
khasiat masing-masing.
■Telp. 0123-24-8818
(Chitose Tourist Association)

Hanya bahasa Jepang

Asarigawa Onsen
Toya Caldera & Usu Volcano
Global Geopark
Niseko Onsen
Jozankei Onsen
Gondola Usuzan
Taman Kyogoku Fukidashi
Pertandingan Bola Salju Yukigassen
Gunung Yotei
Internasional Showa-Shinzan
Michinoeki Niseko View Plaza

Shikotsuko Onsen (Chitose)

Tempat penjualan TV Tosan:

Okadama
Airport

Noboribetsu Jigokudani
Raja Enma
Noboribetsu Date Jidaimura
Jalan Sakura Noboribetsu

Toyako
Onsen

Danau Shikotsu
Festival Es Chitose-Danau Shikotsu

Danau Toya
Gunung Orofure

Noboribetsu Onsen

Shin-Chitose
Airport

Berendam Kaki di
Sungai Oyunuma

Shikotsuko Onsen,
Marukoma Onsen,
Ito Onsen
Museum Ainu
Porotokotan di Shiraoi
Danau Kuttara

Jalan Sakura
Shizunai Nijukken
Urakawa Yushun Village
“Aeru”

Informasi

Informasi

TV Tosan (tosan berarti ayah) merupakan karakter tidak resmi Sapporo TV
Tower, simbol Taman Odori di Sapporo. Tubuhnya berwarna merah menyala,
mengenakan penghangat perut berwarna hijau, dan antenanya menjulang di
kepala. Sekitar 100 jenis suvenir TV Tosan dijual di toko di kompleks Sapporo
TV Tower, dan yang paling populer adalah boneka gantungan ponsel
seukuran telapak tangan. TV Tosan adalah oleh-oleh yang unik dan langka!

Tanjung Kamui
Terusan Otaru
Kerajinan Kaca
Museum Kotak Musik Otaru

(Chitose Tourist Association)

* Foto ini hanyalah ilustrasi.

Jangan lupakan teman Kyun-chan, “TV Tosan”!

JR Tower
Pertokoan Alat Elektronik Besar
Taman Odori
Sapporo White Illumination
Festival Salju Sapporo
Menara Jam Sapporo
Susukino
Gedung Lama Pemerintahan Hokkaido
Distrik Perbelanjaan Tanukikoji Sapporo
Universitas Hokkaido
Tempat Observasi Gn. Moiwa
Dek Observasi Sapporo Hitsujigaoka

Wilayah Timur
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Kyun-chan menyampaikan banyaknya daya tarik
pariwisata Hokkaido. Banyak suvenir berlogo
Kyun-chan yang dapat mengingatkan Anda akan
Hokkaido setiap kali melihatnya. Sampaikanlah
keindahan Hokkaido
kepada keluarga dan
teman-teman Anda
melalui Kyun-chan!

Apa sih Kyun-chan itu?

Shin-Chitose Airport
Doraemon Wakuwaku Sky Park
Chitose Outlet Mall Rera
Northern Horse Park (Tomakomai)
Desa Ecorin (Eniwa)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

“Kyun-chan”

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Biskuit susu resmi Universitas Hokkaido ini
telah menerima penghargaan Grand Gold
Quality Award dari Monde Selection selama 3
tahun berturut-turut sejak tahun 2008.
Rasanya yang gurih berkat banyaknya
kandungan susu produksi Hokkaido, tekstur
yang ringan dan meleleh di mulut akan
membuat Anda ketagihan.

Taman Odori (Sapporo)

Shin-Chitose Airport yang berada di pusat area ini digunakan oleh 16 juta
orang per tahun, dan merupakan bandara yang sibuk sejak pagi hingga tengah
malam dengan banyaknya jumlah penerbangan domestik dan internasional.

Aktivitas

Aktivitas

Daerah Sekitar Chitose

Oasis para warga Sapporo sepanjang 1,5 km. Terdapat 4.700 pepohonan
di Taman Odori, termasuk sakura. Di taman ini juga terdapat
patung-patung karya pematung kelas dunia Isamu Noguchi, serta
beberapa air mancur yang indah.
■Telp. 011-211-3341 (Sapporo Tourist Association)

Shin-Chitose Airport (Chitose)

Sapporo White Illumination
(Sapporo)

Doraemon Wakuwaku Sky Park (Chitose)

Di bawah langit malam, gemerlap cahaya
iluminasi menerangi Sapporo yang
diselimuti salju sehingga menciptakan
keindahan yang menakjubkan.

Taman hiburan ini bertema Doraemon, tokoh kartun yang sangat populer
bukan hanya di Asia, melainkan juga di seluruh dunia. Doraemon
Wakuwaku Sky Park terbagi menjadi tujuh zona, di antaranya zona taman
yang memungkinkan Anda menikmati atraksi dengan alat-alat rahasia
Doraemon dan zona toko yang menjual berbagai pernak-pernik Doraemon.

Wilayah Tengah

●Lt. 3 Smile Road, Annex Facility, Gedung
Terminal Penumpang Shin-Chitose Airport
●Jam operasional zona taman: 10.00 – 18.00
●Tiket masuk zona taman: Dewasa 600 yen,
pelajar SMP-SMA 400 yen, anak 3 tahun-anak
SD 300 yen, kurang dari 3 tahun gratis

■Telp. 0123-46-3355

Daerah yang cocok untuk mengetahui kehidupan malam di
Sapporo. Di sini terdapat berbagai restoran masakan setempat,
restoran izakaya, dan fasilitas hiburan. Ramen Yokocho (Gang
Ramen) termasuk tempat yang wajib dikunjungi. Wisatawan
wanita tak perlu khawatir berjalan-jalan di sini.
■Telp. 011-518-2005 (Asosiasi Pariwisata Susukino)

© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV Asahi, Shin-ei Animation, dan ADK

Chitose Outlet Mall Rera (Chitose)

Festival Es Chitose-Danau Shikotsu

■Telp. 0123-42-3000

(Chitose Outlet Mall Rera)

●Akhir Jan-pert. Feb ●Tepi Danau Shikotsu
■Telp. 0123-23-8288 (Panitia
Penyelenggara Festival Danau Shikotsu)

Northern Horse Park

Desa Ecorin (Eniwa)

(Tomakomai)

Wilayah Utara

●Kebun Ginga: 09.30 – 17.30
* Jam mulai beroperasi berbeda tergantung
pada fasilitas serta musimnya.
■Telp. 0123-34-7800 (Desa Ecorin)

●09.00 – 18.00
(berbeda pada musim dingin)

■Telp. 0144-58-2116
(Northern Horse Park)

JR Tower (Sapporo)
Di kompleks terpadu ini terdapat pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan
masih banyak lagi. Dari ruang observasi di lantai teratas (lantai 38), Anda
bisa menikmati panorama 360 derajat. JR Tower terhubung langsung
dengan Stasiun JR Sapporo.
■Telp. 011-209-5050 (Sapporo Station General Development)

Distrik Perbelanjaan
Tanukikoji Sapporo (Sapporo)

Universitas Hokkaido (Sapporo)
Merupakan satu-satunya universitas
umum di Hokkaido dengan sejarah
panjang selama 140 tahun. Di
dalam kampusnya terdapat Properti
Budaya Penting, monumen, dan
deretan pepohonan ginkgo serta
poplar.
■Telp. 011-716-2111

Daerah perbelanjaan dengan
berbagai toko seperti toko bebas
pajak, toko obat, dan toko kimono
tradisional ini mampu memikat
wisatawan mancanegara.
■Telp. 011-241-5125

(Sapporo dan daerah lain)

Di sini Anda dapat menemukan berbagai
peralatan elektronik, mulai dari kamera
digital hingga rice cooker, kosmetik,
serta jam. Pertokoan alat elektronik
besar di sekeliling Stasiun JR Sapporo
menjual berbagai produk dengan harga
diskon, termasuk produk baru.

(Universitas Hokkaido)

Tempat Observasi Gn. Moiwa (Sapporo)
Pemandangan malam hari dari gunung Moiwa
yang terletak hampir di tengah-tengah Sapporo
merupakan salah satu dari tiga pemandangan
malam terindah di Hokkaido. Untuk menuju
puncak, Anda dapat menggunakan gondola
atau Morris car (kereta gantung mini).
■Telp. 011-561-8177
(Ropeway Gunung Moiwa)

Dek Observasi Sapporo Hitsujigaoka (Sapporo)
Di tempat wisata ini terdapat patung perunggu Dr.
William S. Clark, seorang profesor yang memiliki
ikatan kuat dengan Universitas Hokkaido. Anda juga
dapat menikmati Jingisukan, masakan daging domba,
sambil mengagumi pemandangan teduh di sini.
■Telp. 011-851-3080
(Kantor Administrasi Dek Observasi Sapporo
Hitsujigaoka)

Jozankei Onsen (Sapporo)
Pemandian air panas ini dapat dicapai dalam satu jam dari Sapporo dengan mobil. Namanya
diambil dari Jozan, seorang biksu menemukan pemandian air panas ini pada tahun 1866.
■Telp. 011-598-2012 (Jozankei Tourist Association)

Hanya bahasa Jepang

Informasi
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Pertokoan Alat Elektronik Besar

●08.45 – 18.00 ●Libur 29 Des-3 Jan
■Telp. 011-204-5019 (hari kerja 08.45 – 17.30)
■Telp. 011-204-5000 (Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional)

●08.45 – 17.10 ●Tiket: ¥200
■Telp. 011-231-0838 (Menara Jam Sapporo)

(Asosiasi Pengembangan Distrik
Perbelanjaan Tanukikoji Sapporo)

Kota berpenduduk 1,9 juta jiwa ini merupakan pusat fashion, budaya, dan informasi Hokkaido. Sapporo juga dikaruniai
alam yang indah serta memiliki banyak tempat wisata bersejarah dan pemandangan menawan.

Merupakan gedung yang dibangun pada paruh kedua abad
ke-19, yang dijuluki “Bata Merah.” Halamannya yang penuh
dengan sakura pada musim semi dan dedaunan memerah
pada musim gugur merupakan oasis bagi para penduduk.

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Sapporo

(Sapporo)

Merupakan salah satu tempat wisata di Sapporo yang wajib
dikunjungi. Di dalam menara ini terdapat museum dan aula.
Dibangun pada tahun 1878 sebagai balai latihan militer
milik Sekolah Pertanian Sapporo, pendahulu Universitas
Hokkaido. Merupakan Properti Budaya Penting Nasional.

Wilayah Utara

Desa Ecorin berada di padang rumput
seluas 40 ha. Anda dapat menikmati Kebun
Ginga (Galaksi) yang memiliki 30 kebun,
mengikuti Tur Peternakan atau menonton
Pertunjukan Anjing Gembala untuk melihat
domba dan llama, serta bertemu dengan
alpaca, domba Peru!

Taman ini berjarak 15 menit naik mobil
dari Shin-Chitose Airport. Di taman yang
luas ini, Anda bersama keluarga dapat
menumpang kereta kuda, berkuda,
bermain golf mini (permainan asli
Hokkaido), dan menikmati kebun bunga
yang mekar sesuai musimnya.

Gedung Lama Pemerintahan Hokkaido

Menara Jam Sapporo (Sapporo)

Wilayah Selatan
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●10.00 – 19.00 (sebagian restoran buka
mulai pukul 11.00) ●Buka sepanjang tahun

(Chitose)

Air Danau Shikotsu dan hawa dingin di bawah nol
derajat berpadu menciptakan karya seni es yang
hanya bisa dinikmati di negeri utara. Pada siang
hari es merefleksikan warna biru, dan di malam
hari cahaya berbagai warna menyoroti objek es
ini. Anda bagaikan berada di dunia magis.

●Awal-pert. Feb ●Odori, Community Dome Tsudome, dan Susukino
■Telp. 011-211-3341 (Panitia Penyelenggara Festival Salju Sapporo)

Susukino (Sapporo)

Kamar Nobita di zona taman
(tiket terpisah).

Di mal terbuka berukuran raksasa ini terdapat
lebih dari 400 toko outlet merek ternama yang
bukan hanya menjual produk fashion,
melainkan juga produk olahraga, kegiatan
outdoor, dan interior rumah. Terdapat pula bus
ulang-alik gratis ke Shin-Chitose Airport.

Festival Salju Sapporo (Sapporo)
Acara terbesar di negeri salju yang terkenal di tingkat dunia. Di sini
terdapat lebih dari 200 patung salju dan es, termasuk patung salju
raksasa setinggi lebih dari 10 m dan patung salju buatan warga
setempat.

Wilayah Tengah

●Akhir Nov-akhir Jan/awal Feb (tergantung
lokasi) ●Taman Odori, Jalan Ekimae, Jalan
Minami Ichijo
■Telp. 011-211-3341 (Panitia
Penyelenggara Sapporo White Illumination)

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Shin-Chitose Airport menghubungkan Hokkaido dengan wilayah lain di Jepang
serta banyak negara lain. Selain keberadaan fasilitas komersial serta restoran
yang menjadikan bandara ini praktis untuk berwisata dan keperluan bisnis,
pada Juli 2011 telah dibuka pula bioskop, pemandian air panas, pabrik cokelat,
dan berbagai fasilitas lainnya di gedung terminal domestik. Tidak heran bila
bandara ini juga populer sebagai fasilitas hiburan.
■Telp. 0123-23-0111 (New Chitose Airport General Information Center)

Toya, Noboribetsu, Shiraoi

Kerajinan Kaca (Otaru)
Bermula dari pabrik pembuat
umpan pancing berbahan
kaca, tradisi kerajinan kaca
berkembang di Otaru. Karya
dengan tekstur sederhana
adalah oleh-oleh yang cukup
populer. Selain itu terdapat
studio
tempat
belajar
membuat kerajinan kaca.
■Telp. 0134-33-2510

Nikmati liburan dengan cara Anda sendiri, baik di Otaru yang dikenal
dengan deretan toko serta rumahnya yang eksotik, di Shakotan dengan
pemandangan laut biru nan indah, maupun di Niseko yang terkenal di
dunia dengan resornya.

Terdapat banyak hal unik di daerah ini. Toya Caldera & Usu Volcano Global
Geopark yang telah diakui dunia, Resor Noboribetsu Onsen yang terkenal di
seantero Jepang, juga Shiraoi yang masih melestarikan budaya Ainu,
penduduk asli Hokkaido.

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

(Otaru Tourism Association)

Museum Kotak Musik Otaru
(Otaru)

Museum ini dipenuhi dengan kotak
musik yang memainkan nada-nada
indah. Selain itu terdapat pula
koleksi berbentuk kotak perhiasan,
kaca, keramik, kayu, hingga
boneka. Sangat cocok untuk
oleh-oleh.

Terusan Otaru (Otaru)
Lanskap kanal serta lampu gas yang dibangun pada paruh pertama abad
ke-20 adalah pemandangan istimewa di Otaru yang sering muncul di film
atau serial drama TV. Di sekitarnya terdapat toko oleh-oleh yang menjual
sake dan berbagai oleh-oleh lainnya, restoran mi soba dan berbagai
restoran lainnya, hotel, museum yang menampilkan sejarah Otaru, dan
juga pasar untuk berbelanja.
■Telp. 0134-33-2510 (Otaru Tourism Association)

(Niseko)

Selain informasi wisata Niseko, di
sini terdapat pula produk-produk
istimewa serta es krim berbahan
susu dari daerah setempat.
●Pusat Informasi Wisata buka 09.00 –
18.00

■Telp. 0136-43-2051

(Michinoeki Niseko View Plaza Tourist
Information Center)

Kyogoku Fukidashi
Koen (Kyogoku)

Dua tim terlibat dalam perang bola salju yang disebut
Yukigassen. Tim dari luar negeri pun turut dalam
pertandingan yang berlangsung sengit setiap tahun.

Di sini Anda dapat melihat
kawah, jalan rusak, dan
bangunan yang hancur akibat
letusan vulkanik tahun 2000.
Anda juga bisa melewati jalan
setapak dengan suasana
Global Geopark, serta
menikmati berbagai fasilitas
seperti pusat pengunjung.
■Telp. 0142-74-3015

●Akhir Feb ●Kaki Gunung Showa-Shinzan
■Telp. 0142-66-2244 (Panitia Penyelenggara Pertandingan
Bola Salju Yukigassen Internasional Showa-Shinzan)

(Toya Caldera and Usu Volcano
Global Geopark Council)

Wilayah Utara
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Michinoeki Niseko View Plaza

Asarigawa Onsen (Otaru)
Berjarak 15 menit naik mobil dari pusat kota Otaru, di area resor ini
terdapat hotel dengan pemandian air panas (onsen), perkemahan
mobil, dan tempat main ski.
■Telp. 0134-33-2510 (Otaru Tourism Association)

Pertandingan Bola Salju Yukigassen
Internasional Showa-Shinzan (Sobetsu)

Gunung Usu (jalur setapak barat)

Selewat perjalanan
panjang, hujan dan salju
yang turun di Gunung Yotei
menjadi mata air segar
yang mengundang banyak
orang dari tempat jauh
untuk datang menikmati.
■Telp. 0136-42-2111

Gondola Usuzan (Sobetsu)

(Sobetsu Tourist Association)

Gunung Yotei

(Niseko dan daerah lainnya)

Karena memiliki sosok yang mirip dengan Gunung Fuji, Gunung
Yotei kerap disebut sebagai “Gunung Fuji di Ezo (nama lama
Hokkaido)”. Berbagai jenis tanaman serta bunga gunung
menyemarakkan 4 jalur lintas di gunung ini. Anda pun dapat
mereguk air dari mata air yang keluar di sejumlah tempat.

Taman nasional ditetapkan
Pemerintah Jepang sebagai
taman
untuk
menikmati
pemandangan alam Jepang.
Enam dari 30 taman nasional
tersebut berada di Hokkaido.
Rasa damai akan terasa berkat
harmoni antara hutan, danau,
dan gunung di Taman Nasional
Shikotsu Toya. KKT G8 tahun
2008 pun diselenggarakan di
sekitar Danau Toya.

Informasi
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Niseko Onsen (Niseko, Rankoshi, Kutchan)
Terdapat sejumlah sumber air panas di daerah Niseko. Anda pun
dapat menikmati pemandian air panas di hotel atau penginapan
tradisional (ryokan) tanpa perlu menginap.
■Telp. 0136-43-2051 (Michinoeki Niseko View Plaza Tourist Information Center)

Taman Nasional Shikotsu Toya

Gunung Orofure (Sobetsu, Noboribetsu)
Dari tempat observasi, Anda bisa menikmati
pemandangan menakjubkan dari Samudra
Pasifik hingga Gunung Yotei. Orofure Pass
pun terkenal dengan kristal es yang
menyelimuti pepohonan saat musim dingin.
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Dari puncak Gunung Usu, Anda bisa
memandangi Danau Toya, Gunung Yotei,
serta Gunung Showa-Shinzan yang muncul
akibat letusan Gunung Usu. Lewat jalan
setapak di daerah puncak, lubang-lubang
kawah juga dapat diamati dari dekat.
■Telp. 0142-66-2750

(Kyogoku)

Wilayah Selatan
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(Shakotan Tourist Association)

Toyako Onsen (Toyako, Sobetsu)
Resor pemandian air panas ini merupakan lokasi KTT G8 tahun 2008. Resor ini
merupakan salah satu dari Tiga Pemandangan Terindah Hokkaido, dengan
panorama Danau Toya, Gunung Yotei, serta pegunungan yang mengelilinginya.
■Telp. 0142-75-2446 (Toyako Onsen Tourist Association)

Toya Caldera & Usu
Volcano Global
Geopark (Toyako)

Tanjung Kamui (Shakotan)
Shakotan
adalah
daerah
perikanan yang produktif sejak
dahulu. Anda dapat menikmati
hasil laut segar sepanjang tahun,
termasuk landak laut yang sangat
lezat saat musim panas. Selain
itu, Anda juga dapat memandang
Laut Jepang yang biru jernih dari
Tanjung Kamui.
■Telp. 0135-44-3715

Danau Toya (Toyako, Sobetsu)
Legenda mengatakan bahwa Danau Toya adalah tempat
bersemayam dewi cantik. Kapal pesiar berlayar mengelilingi 4
pulau, dan festival kembang api berlangsung lama setiap
malam mulai akhir April hingga akhir Oktober.
■Telp. 0142-75-2446 (Toyako Onsen Tourist Association)

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

●09.00 – 18.00 (buka hingga pk. 19.00
pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu
selama musim panas)
■Telp. 0134-22-1108 (Gedung
Utama Museum Kotak Musik Otaru)

Aktivitas

Aktivitas

Otaru, Shakotan, Niseko

Hanya bahasa Jepang

Sebuah taman rekreasi luas
yang menggambarkan kota di
zaman samurai. Terdapat 94
bangunan seperti tempat
tingggal
bangsawan
dan
rumah ninja, serta banyak
atraksi lainnya.
■Telp. 0143-84-3311

Raja Enma (Noboribetsu)
Di tengah resor Noboribetsu Onsen, Anda
dapat mengunjungi kuil Enma-do dan
mendapati patung Raja Enma, sang raja
neraka. Mekanisme tradisional Jepang
menggerakkan patung ini 5-7 kali setiap hari.
■Telp. 0143-84-3311

(Noboribetsu Tourism Association)

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Noboribetsu Date
Jidaimura (Noboribetsu)

(Noboribetsu Tourism Association)

menanti Anda di daerah yang berpusat di
Hakodate ini.

Jalan Sakura Noboribetsu

Berendam Kaki di Sungai
Oyunuma (Noboribetsu)

(Noboribetsu)

Pada pertengahan bulan Mei, sekitar
2.000 pohon sakura meronai jalanan
dengan warna merah muda, bagai
pemandangan dalam gulungan lukisan
Jepang nan indah. Pemandangan ini
dapat Anda temui di tengah perjalanan
menuju Noboribetsu Onsen.
■Telp. 0143-84-3311

Sungai Oyunuma adalah sungai air
panas yang mengalir dari Oyunuma.
Saat melewati jalan setapak pinggir
sungai, berhenti dan rendamlah kaki
Anda di kehangatan air sungai.
■Telp. 0143-84-3311
(Noboribetsu Tourism Association)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Di wilayah ini, kastil serta fasilitas wisata yang
menggambarkan sejarah zaman samurai hadir
berdampingan dengan budaya Barat dan
Rusia di tengah jalanan romantis dan pemandangan alam empat musim. Berbagai kejutan

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

(Noboribetsu Tourism Association)

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Noboribetsu adalah sumber dari 9 jenis mata air panas yang
memiliki khasiat masing-masing. Dengan berbagai jenis
sumber air panas ini, Noboribetsu tergolong langka di dunia
dan kerap disebut sebagai Toserba Sumber Air Panas.
■Telp. 0143-84-3311 (Noboribetsu Tourism Association)

Noboribetsu Jigokudani merupakan kawah
selebar 450 meter yang terbentuk oleh letusan
gunung dan dinamai demikian karena geiser
dan fumarolnya yang menyemburkan air serta
uap panas, juga kolam gelembung air
panasnya. Sumber-sumber air panas dari
lembah ini kemudian dialirkan ke pemandian
air panas di hotel serta penginapan tradisional.
■Telp. 0143-84-3311

(Noboribetsu Tourism Association)

Hakodate
Esashi
Matsumae

Noboribetsu Onsen (Noboribetsu)

Noboribetsu Jigokudani (Noboribetsu)

Aktivitas

Aktivitas

Wilayah Selatan

Danau Kuttara

Museum Ainu Porotokotan (Shiraoi)
Di museum rakyat Ainu dekat Danau Poroto
ditampilkan sejarah, gaya hidup dan budaya
Ainu, serta terdapat pertunjukkan musik dan
tarian Ainu. Tarian tradisional Ainu merupakan
Kekayaan Budaya Rakyat Takbenda Penting
Jepang yang juga terdaftar sebagai Warisan
Budaya Takbenda Dunia UNESCO.
■Telp. 0143-84-3311

(Noboribetsu Tourism Association)

Wilayah Timur

Wilayah Timur

●08.45 – 17.00 ●Tutup 29 Des – 5 Jan
●Tiket: ¥750

(Shiraoi)

Danau kaldera di
daerah Shiraoi ini
merupakan salah satu
air terjernih di Jepang.
Danau misterius ini
sangat langka karena
tidak terhubung dengan
sungai mana pun.
■Telp. 0144-82-2216
(Shiraoi Tourist Association)
Pulau Okushiri

Hidaka

Dikelilingi laut dan pegunungan, Hidaka adalah salah satu daerah terhangat di Hokkaido yang saljunya terbilang sedikit.
Dikenal dengan pembiakan kuda pacu, berbagai tumbuhan pegunungan, serta produk-produk khas seperti ikan shisamo.

Jalan Sakura Shizunai
Nijukken (Shinhidaka)

Dengan gunung berapi aktif Komaga-take,
Onuma dan danau-danau dengan berbagai
ukuran
serta
tetumbuhan
rimbun,
pemandangan alam empat musim Taman
Kuasi-Nasional Onuma terlihat begitu indah.
Tak heran bila taman ini terpilih sebagai salah
satu dari Tiga Pemandangan Menawan Baru di
Jepang. Onuma yang berjarak kurang 1 jam
naik mobil dari Hakodate disebut pula sebagai
lokasi resor pertama di Hokkaido.
■Telp. 0138-67-3020

Urakawa Yushun Village
“Aeru” (Urakawa)
Merupakan fasilitas yang terdapat di
Urakawa yang terkenal sebagai daerah
pembiakan kuda. Di sini Anda dapat
melakukan aktivitas berkuda, bermain golf,
atau menikmati pemandian air panas yang
mengandung bijih mineral yang berharga.
■Telp. 0146-28-2111

(Nanae Onuma International Tourism and Convention
Association)

(Urakawa Yushun Village “Aeru”)

(Shinhidaka Tourist Association)

Hanya bahasa Jepang

Taman Shikabe Kanketsusen

Festival Togyo Kuil Besar
Esashi Ubagami
Jalan Inishie
Balai Esashi Oiwake

Taman Kuasi-Nasional Onuma
Museum Kombu Hokkaido
Yunokawa Onsen

Hakodate Airport
Biara Trappist
Benteng Matsumae/
Museum Benteng Matsumae
Rumah Klan Matsumae
Sakura Matsumae

Gn. Hakodate
Gereja Ortodoks Rusia Hakodate
Situs Sejarah Benteng Goryokaku
(Taman Goryokaku)
Gudang Bata Merah
Balai Pertemuan Lama Kota Hakodate
Area Motomachi
Hakodate Christmas Fantasy
Trem Hakodate

Informasi

Informasi

Inilah jalan dengan deretan
pohon sakura terpanjang di
Jepang. Dari awal hingga
pertengahan Mei, sekitar 200
ribu
pengunjung
datang
melihat-lihat sekitar 3.000
pohon sakura berjajar di jalan
sepanjang 7 km ini.
■Telp. 0146-42-1000

Okushiri Airport

Taman Kuasi-Nasional Onuma (Nanae)

Area Motomachi (Hakodate)
Dengan berbagai daya tarik yang tak bisa ditemui di tempat lain,
seperti pemandangan malam terindah di dunia, berbagai macam
makanan laut lezat, dan deretan rumah serta toko tradisional,
Hakodate mampu menarik 4,3 juta wisatawan setiap tahun.

Gunung Hakodate (Hakodate)

(Hakodate Tourist Information Center)
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Biara Trappist (Hokuto)

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Biara Katolik pertama untuk laki-laki di Jepang ini dibangun pada tahun
1896. Mentega, kue kering, dan selai yang dibuat di sini merupakan
oleh-oleh khas Hokkaido. Biara ini berjarak sekitar 40 menit dengan kereta
dari Hakodate. Stasiun Oshima Tobetsu adalah stasiun yang terdekat.
■Telp. 0138-75-2139 (Trappist Monastery)

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Gunung setinggi 334 m ini berdiri bagai
melindungi Kota Hakodate. Jejak
peperangan seperti meriam masih
tertinggal karena dulunya merupakan
benteng militer. Pemandangan malam
dari tempat observasi di puncak terlihat
indah sepanjang tahun, yang diakui
pula oleh wisatawan dalam dan luar
negeri.
■Telp. 0138-23-5440
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Aktivitas

Aktivitas

Hakodate

Daerah Motomachi merupakan salah satu tempat wisata terkenal di
Hakodate dengan pengaruh Barat yang kuat, arsitektur yang memadukan
pengaruh timur serta barat, juga jalan berbatu yang menciptakan suasana
romantis. Hal-hal baru menanti Anda di setiap kelokan.
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Hakodate Christmas Fantasy (Hakodate)
Gereja Ortodoks Rusia Hakodate (Hakodate)
Gereja yang dibangun ulang pada 1916 ini merupakan gereja
bergaya Rusia-Bizantium yang didirikan pada 1859. Dinding
putih, atap hijau, dan menara kecil berkubah mahkota
menciptakan aura romantis di tengah sakura musim semi,
dedaunan musim gugur, dan salju musim dingin.
●10.00 – 17.00 (Berbeda pada Sabtu dan Minggu) ●Tiket: ¥200
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Situs Sejarah Benteng Goryokaku
(Taman Goryokaku) (Hakodate)

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Hakodate Christmas Fantasy diadakan di Bay Area setiap tahun, yang
dimeriahkan oleh pohon natal fir Momi besar yang dibawa dari kota
kembar Hakodate, Halifax di Kanada. Pada bulan Desember, Motomachi
Area juga diwarnai dengan cahaya iluminasi yang menciptakan suasana
Natal di dalam kota.
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Benteng berbentuk bintang yang tergolong langka di dunia ini
menjadi tempat Perang Hakodate pada paruh kedua abad
ke-19. Saat ini, taman ini dikenal dengan keindahan sakuranya
serta Kantor Kehakiman Hakodate yang telah direnovasi, yang
pada zaman samurai berfungsi sebagai balai kota.
●09.00 – 18.00 (Nov – Mar tutup 17.00) ●Tiket: ¥500
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Yunokawa Onsen (Hakodate)

Balai Pertemuan Lama Distrik Hakodate (Hakodate)

Trem Hakodate (Hakodate)
Objek wisata utama Hakodate, seperti Yunokawa Onsen, Taman Goryokaku, dan
Gunung Hakodate terhubung oleh trem. Setiap tahun pada April - Oktober,
dioperasikan pula trem Hakodate Haikara-go yang terkenal dengan desain kunonya.
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

●09.00 –19.00 (Nov – Mar tutup 17.00) ●Tiket: ¥300
■Telp. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Bangunan biru-kelabu dan kuning yang mencolok ini merupakan yang
objek wisata utama yang wajib dikunjungi di Hakodate. Di balkon lantai dua
gedung yang dibangun pada 1910 sebagai balai pertemuan warga ini Anda
dapat menikmati pemandangan hingga Pelabuhan Hakodate.

Resor sumber air panas ini memiliki sejarah panjang sejak 1453.
Legenda mengatakan bahwa air panas mujarab di sini pernah
menyembuhkan sakit parah seorang bangsawan.
■Tel. 0138-23-5440 (Hakodate Tourist Information Center)

Taman Shikabe
Kanketsusen (Shikabe)
Museum Kombu Hokkaido (Nanae)

(Hakodate Tourist Information Center)

(Hakodate Tourist
Information Center)

Museum ini menampilkan ganggang laut
(kombu), makanan sehat khas Hokkaido yang
terkenal di seluruh Jepang. Selain belajar tentang
pertumbuhan dan penangkapan ganggang laut,
pengunjung juga dapat belajar mengenai proses
pembuatan produk rumput laut yang jarang
ditemui. Tersedia pula berbagai oleh-oleh lezat.
●09.00 –17.00 ●Tutup 1 Des – 1 Jan ●Gratis
■Telp. 0138-66-2000 (Hokkaido Kombu Museum)

(Shikabe Onsen Kankou
Kyoukai)

Hanya bahasa Jepang

Informasi

Informasi

Gudang Bata Merah (Hakodate)
Berada di Bay Area dekat Stasiun Hakodate, tujuh gudang
berbata merah ini merupakan salah satu objek wisata utama
Hakodate. Di setiap gudang terdapat gaya restoran, toko,
dan toko oleh-oleh yang berbeda-beda sesuai temanya.
■Telp. 0138-23-5440

Anda juga dapat
menyewa pakaian indah
untuk foto kenangan.
(biaya terpisah)
■Telp. 0138-23-5440

Terdapat lebih dari 30
pemandian air panas di
Kota Shikabe. Lihat pula
pesona Air Mancur
Panas Shikabe yang
menyemburkan air panas
setinggi 15 meter yang
memesona.
■Telp. 01372-7-3500

Sejak abad ke-17, Esashi adalah kota yang berkembang pesat sebagai
pelabuhan bagi kapal-kapal dagang dari berbagai daerah di Jepang.
Bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa lampau
menghadirkan suasana budaya Jepang.

Festival Togyo Kuil Besar Esashi Ubagami (Esashi)

●9 – 11 Agt ●Di dalam kota
■Telp. 0139-52-4815 (Esashi Tourism Association)

Jalan Inishie (Esashi)

(Esashi Tourism Association)

Balai Esashi Oiwake (Esashi)

Pulau Okushiri (Okushiri)

■Telp. 0139-52-0920

Di pulau di selatan Hokkaido ini Anda
bisa menemukan batu berbentuk unik
di pesisir pantai, pemandangan indah
pulau, serta keramahan penduduk
pulau. Selain landak laut, abalon, dan
sayuran pegunungan nan lezat, Anda
juga dapat melewati jalan setapak
berpemandangan indah dan menikmati
semur ikan ala Okushiri.
■Telp. 01397-2-2351

(Esashi Oiwake Hall)

(Okushiri)

●09.00 – 17.00 ●Tiket: ¥500

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Esashi Oiwake adalah lagu rakyat
yang memiliki sejarah lebih dari
200 tahun. Selain mempelajari
lagu tersebut dan sejarahnya,
Anda juga dapat mendengarkan
lagu-lagu Esashi Oiwake sembari
duduk di atas tikar tatami dan
belajar menyanyikannya.

Wilayah utara Hokkaido membentang dari
daerah Asahikawa dan Furano hingga titik
paling utara Tanjung Soya. Kawasan ini
menawarkan banyak momen menarik, mulai
dari bunga-bunga indah di musim panas
hingga salju dan es pada musim dingin. Tanah
serta lautan pun menyediakan bahan makanan
lezat yang berlimpah. Nikmati pula sake yang
terasa makin lezat berkat hawa dingin di
kawasan ini.

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

“Inishie” adalah kata yang berarti
“masa lalu”. Di daerah ini, mulai dari
depan stasiun berderet bangunan
serta
situs
bersejarah
yang
memperlihatkan bagaimana orang
hidup dan berdagang pada zaman
samurai. Terdapat pula restoran
untuk menikmati hidangan bercita
rasa lokal.
■Telp. 0139-52-4815

Asahikawa
Biei
Furano
Tomamu
Daerah sekitar Wakkanai

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Festival ini bermula 370 tahun lalu sebagai ungkapan syukur atas
berlimpahnya hasil tangkapan ikan. Tiga belas kuil kecil dengan hiasan mewah
dan boneka cantik Jepang diarak berkeliling kota dengan iringan musik
tradisional. Pemandangan bernuansa Jepang ini tergolong langka di Hokkaido.

Wilayah Utara

Aktivitas

Aktivitas

Esashi

Karang Nabetsuru

Matsumae berada di ujung selatan Hokkaido
dan merupakan kota kastil paling utara di
Jepang. Matsumae kental dengan nuansa
Jepang tradisional dan dijuluki “Kyoto kecil di
utara”. Di sini pula Anda bisa menemukan lebih
dari 10.000 pohon sakura dari 250 spesies.

Wakkanai
Airport

Rishiri Airport
Gunung Rishiri

Padang Sarobetsu

Kolam Biru

Benteng Matsumae/
Museum Benteng Matsumae (Matsumae)

Taman Nasional Daisetsuzan
Hokkaido Ice Pavillion

Kebun Binatang Asahiyama
Asahikawa Furniture Center
Museum Kerajinan Rakyat Yukaraori
Museum Sake Otokoyama
Festival Musim Dingin Asahikawa

●09.00 – 17.00 (10 Apr – 10 Des) ●¥350

■Telp. 0139-42-2216

(Benteng Matsumae/Museum Benteng Matsumae)

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Benteng paling utara ini juga merupakan benteng
bergaya lama yang paling akhir dibangun di Jepang.
Saat ini menara utama berfungsi sebagai museum,
tempat Anda bisa melihat baju perang, pakaian,
lukisan terkenal, dan lain-lain. Dari dek observasi
Anda juga dapat menikmati pemandangan ke
seluruh kota hingga Selat Tsugaru.

Padang Bunga
Matahari Nayoro

The Patchwork Hills

Sakura Matsumae (Matsumae)

●09.00 – 17.00 (awal Apr – akhir Okt)
●Tiket: ¥350

Matsumae adalah kota dengan
10.000 pohon sakura dari 250
spesies. Selama sebulan mulai
akhir April, berbagai spesies
bunga sakura tersebut mekar
secara bergantian di Taman
Matsumae.
■Telp. 0139-42-2726

(Rumah Klan Matsumae)

(Asosiasi Promosi Pariwisata
Matsumae)

Hanya bahasa Jepang

Kolam Biru (Biei)
Kolam ini terbentuk pada tahun 1988 saat
sebuah bendungan dibangun untuk melindungi
dari letusan Gunung Tokachi-dake yang
berada tidak jauh dari situ. Cahaya matahari
yang mengenai partikel-partikel dalam air
menghasilkan warna biru cerah serta
pemandangan
fantastis
yang
menarik
perhatian wisatawan untuk mengunjungi kolam
yang dinamai “Aoi Ike” (Kolam Biru) ini.
■Telp. 0166-92-4378
(Biei Tourism Association)

Padang Lavender
Produk Lavender
Anpanman Shop Furano
Pabrik Keju Furano
Ningle Terrace

Sounkyo Onsen
Tenninkyo dan Asahi-dake
Onsen
Shirogane Onsen
Unkai Terrace

Informasi

Informasi

Rumah Klan Matsumae (Matsumae)
Ketika melihat 14 bangunan rumah di sini, Anda
akan merasa menonton drama sejarah. Di
taman rekreasi ini Anda dapat membayangkan
dan merasakan zaman pemerintahan feodal
Edo. Anda juga dapat memakai baju dan helm
perang Katchu (biaya tersendiri).
■Telp. 0139-43-2439

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Matsumae

Tanjung Soya
Pulau Rebun

Kebun Binatang Asahiyama (Asahikawa)

Asahikawa

Asahikawa adalah kota terbesar kedua dan titik
perlintasan penting di Hokkaido utara. Kota ini
terkenal dengan Kebun Binatang Asahiyama
yang memperlihatkan kehidupan hewan di alam
aslinya serta mebel kayu berkelas dunia.
Asahikawa juga dikenal sebagai kota seni dan
kuliner.

●09.30 – 17.15 (tutup 15.30 selama musim dingin)
●Musim panas buka akhir Apr – awal Nov/Musim
dingin buka akhir Nov – awal Apr
●Tiket: ¥800

■Telp. 0166-36-1104

(Asahiyama Zoo, Asahikawa)

Biei

Lanskap bukit, langit luas, hehijauan, dan bunga yang tampak seperti lukisan ini sering muncul di iklan maupun ﬁlm. Banyak tempat yang
cocok untuk menikmati pemandangan. Wilayah ini pun sangat populer sebagai tempat berkendara sambil menikmati pemandangan.

The Patchwork Hills (Biei)

●Spot terbaik:
1) Pohon Ken dan Mary (poplar)
2) Pohon Seven Stars (ek daimyo)
3) Proporsi terbaik antara Bukit
Mild Seven dan pepohonannya

■Telp. 0166-92-4378

(Asosiasi Pariwisata Biei )
© Biei Shirogane Onsen

Asahikawa Furniture Center (Asahikawa)

Shirogane Onsen (Biei)

Museum Sake Otokoyama (Asahikawa)

Merupakan pemandian air panas berkhasiat yang terletak
di kaki gunung dengan pemandangan gunung nan indah.
Pemandangan pepohonan birch putih yang menyegarkan
akan tampak bila Anda menempuh perjalanan dari Biei.
■Telp. 0166-94-3025 (Asosiasi Pariwisata

Otokoyama Brewery telah memproduksi sake
Otokoyama dengan air murni Asahikawa yang
segar selama lebih dari 340 tahun. Selain melihat
cara pembuatan sake, Anda dapat pula melihat
perlengkapan sake dari zaman Edo serta lukisan
ukiyo-e karya Utamaro Kitagawa yang terkenal.

●09.00 – 17.00
●Tutup akhir pekan ke-2 dan ke-4 setiap bulan dan
hari libur nasional

Biei Shirogane Onsen)

●09.00 – 17.00

■Telp. 0166-47-7080 (Museum Sake Otokoyama)

■Telp. 0166-48-4135

Furano

(Asahikawa Furniture Industry Cooperative)

Museum Kerajinan Rakyat Yukaraori (Asahikawa)

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Yukaraori diciptakan oleh Aya Kiuchi, seniman
celup dan tenun dari Kota Asahikawa. Anda
dapat melihat karya-karya indah yang
memakai 200-300 warna, seperti lukisan
minyak alam Hokkaido.

Furano berada di tengah-tengah Hokkaido dan merupakan latar kisah
dalam drama TV nasional, “Kita no Kuni Kara”. Kota bergunung ini
berhiaskan lavender ungu pada musim panas dan salju putih yang
ternama di dunia pada musim dingin.

●09.00 – 17.00

■Telp. 0166-62-8811
(Museum Kerajinan Rakyat Yukaraori)

Hokkaido Ice
Pavillion (Kamikawa)

●08.30 – 17.30
●Tiket: ¥1.000

■Telp. 01658-2-2233

Festival Musim Dingin
Asahikawa (Asahikawa)
Jangan lewatkan festival besar
dengan patung salju setinggi
bangunan 8 lantai yang telah
masuk dalam Guinness World
Records, patung es berkilau,
serta perosotan besar dari salju.
●Pert. Feb
●Jembatan Asahibashi, Sungai
Ishikari, Taman Belanja Heiwa-dori

Produk Lavender (Furano)
Padang Lavender (Furano)
Bunga-bunga kecil ungu mekar dan harum lavender semerbak memenuhi udara. Di Furano
dan kota-kota di sekitarnya terdapat banyak padang dan kebun lavender nan luas. Lavender
mulai mekar pada akhir Juni, lalu mencapai puncak keindahannya pada pertengahan hingga
akhir Juli. Jangan lewatkan salah satu pemandangan musim panas terbaik di Hokkaido ini!
■Telp. 0167-22-5777 (Furano Tourism Association)

Lavender digunakan untuk relaksasi sejak
Romawi Kuno. Potpourri, garam mandi, dan
sabun lavender yang dipetik dari padang
dan kebun di Furano cocok untuk oleh-oleh.
■Telp. 0167-22-5777
(Furano Tourism Association)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Anda dapat merasakan suhu
dingin (-20°C – -41°C) dan
melihat galeri seni es di Ice
Hall yang merupakan fasilitas
terbesar dan pertama di
dunia untuk menikmati hawa
dingin serta es. Anda juga
dapat melakukan berbagai
eksperimen di sini.

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Asahikawa Furniture Center menampilkan 1.700
produk dari 32 perusahaan mebel di Asahikawa dan
sekitarnya. Anda dapat melihat, menyentuh, dan
mencoba kursi-kursi serta mebel lain yang
memadukan fungsi praktis dan desain yang
memesona. Anda juga dapat membeli mebel di sini.

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Berbagai macam hasil pertanian
mewarnai bukit-bukit di Biei
pada
musimnya
sehingga
menciptakan pemandangan bak
kain perca raksasa. Di Taman
Lanskap Hokusei-no-Oka Anda
dapat melihat pemandangan
seluruh kawasan bukit perca ini.

Aktivitas

Aktivitas

Kebun binatang paling utara di Jepang
dengan lebih dari 750 hewan. Anda dapat
melihat anjing laut yang berenang naik turun
dalam terowongan silinder besar, beruang
kutub yang melompat ke kolam, serta penguin
yang melayang di dalam air.

■Telp. 0166-25-7168
(Asahikawa)

(Hokkaido Ice Pavillion)

●09.00 – 17.30

■Telp. 0167-29-2235

Pabrik Keju Furano (Furano)
Tempat ini memproduksi dan menjual keju
natural dan mentega yang terbuat dari susu
segar, termasuk keju rasa anggur merah yang
pertama kalinya di Jepang. Di sini Anda dapat
mencicipi susu Furano yang mantap, es krim,
dan pizza yang baru saja dipanggang.

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Tenninkyo Onsen dan Asahi-dake Onsen (Higashikawa)
Nikmati pemandangan Air Terjun Hagoromo-no-Taki yang menawan di Tenninkyo
Onsen, Taman Nasional Daisetsuzan. Di Asahi-dake Onsen, Anda dapat mendaki
Gunung Asahi-dake saat musim panas atau menikmati olahraga salju saat musim dingin.
Setelah itu, Anda dapat bersantai di pemandian air panas yang berada di kaki gunung.
■Telp. 0166-82-3761 (Higashikawa Tourism Association)

Anpanman Shop Furano (Furano)
Anpanman disukai anak-anak Jepang
dan Asia. Toko yang berada di dalam
Kebun Selai Furano ini dijalankan
sendiri oleh pencipta Anpanman,
Takashi Yanase. Di sini terdapat galeri
gambar sel berharga dan toko suvenir
Anpanman terbesar di Hokkaido.

●09.00 – 17.00 (hingga pukul 16.00 pada
musim dingin) ●Buka sepanjang tahun (ada
fasilitas yang libur pada akhir-awal tahun)

■Telp. 0167-23-1156

(Anpanman Shop Furano)

(Pabrik Keju Furano)

Ningle Terrace (Furano)

●12.00 – 20.45

■Telp. 0167-22-1111
(New Furano Prince Hotel)

Taman Nasional Daisetsuzan (Furano)
Merupakan taman nasional terbesar di Jepang,
tempat Puncak-puncak Daisetsuzan dengan
puncak tertinggi Gunung Asahi-dake yang juga
merupakan gunung tertinggi di Hokkaido.
Berbagai resor pemandian air panas di kaki
gunung seperti Sounkyo, Tenninkyo, Shirogane,
dan Danau Shikaribetsu merupakan tempat
kegiatan outdoor dan wisata yang populer.
■Telp. 0166-97-2153 (Asahi-dake Visitor Center)
■Telp. 01658-9-4400 (Sounkyo Visitor Center)

Hanya bahasa Jepang

Informasi

Informasi

Sounkyo Onsen (Kamikawa)
Nikmati pemandian air panas bernuansa Jepang yang terkenal dan
berada di tengah ngarai, bagian dari patahan sepanjang 24 km di
kaki pegunungan Daisetsuzan ini.
■Telp. 01658-2-1811 (Sounkyo Tourist Association)

Kawasan perbelanjaan di dalam
hutan yang dibuat oleh So
Kuramoto, penulis skenario drama
TV berlatar Furano, “Kita no Kuni
Kara”. Di sini terdapat 15 toko
seperti toko kerajinan, café, dan
studio kerajinan dalam kabin kayu.

Unkai Terrace (Shimukappu)
Naikilah gondola hingga ke teras di atas awan ini. Karpet awan
putih membentang di kaki Anda dan pegunungan nan menjulang
tinggi berada di hadapan Anda. Pemandangan menakjubkan ini
hanya bisa disaksikan selama musim panas dan musim gugur.

Kuliner & Buah Tangan

●Pagi: 1 Jun-9 Okt Siang: 28 Jul-2 Sep
●¥1.800
■Telp. 0167-58-1111 (Hoshino Resort Tomamu)

Chapel on the Water (Shimukappu)
Chapel on the Water merupakan karya arsitektur kenamaan
tingkat dunia Tadao Ando yang bertemakan “harmoni dengan
alam”. Salib raksasa tampak pada permukaan danau yang
merefleksikan indahnya langit, menghadirkan nuansa magis.

Wilayah Timur
Obihiro
Kushiro
Akan
Shiretoko
Nemuro
Abashiri

Kuliner & Buah Tangan

Merupakan area resor terpadu di Shimukappu dengan alam yang kaya, di pusat Hokkaido. Banyak hal yang dapat
Anda nikmati dan lakukan di sini, seperti menyaksikan awan bertingkat di dekat kaki pada musim panas, bermain
ski di atas salju halus pada musim dingin, dan berbagai aktivitas alam lainnya.

Aktivitas

Aktivitas

Tomamu

Di wilayah ini masih banyak terdapat keindahan alam yang tak
tersentuh tangan manusia, yang telah ada sejak dahulu. Nikmatilah
dengan santai segala hal yang ditawarkan wilayah ini, seperti
Semenanjung Shiretoko (salah satu Situs Warisan Dunia), Laut
Okhotsk yang diselimuti es apung pada musim dingin, Lahan
Basah Kushiro yang terbesar di Jepang, dan masih banyak lagi.

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Wilayah Wakkanai

Di daerah paling utara Jepang ini terdapat banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari kota perbatasan Wakkanai hingga Pulau Rishiri
dan Rebun yang merupakan surga bunga. Masakan laut daerah ini pun terkenal akan kelezatannya.

Padang Bunga Matahari Nayoro (Nayoro)
Anda dapat menikmati lebih dari 6 juta bunga matahari yang menawan di bawah langit musim
panas yang luas mulai akhir Juli hingga akhir Agustus. Tempat bagaikan dunia dongeng ini
juga pernah digunakan sebagai lokasi shooting film.
■Telp. 01654-3-2111 (Nayoro)

Museum Penjara Abashiri
Danau Shiretoko Goko
Taman Nasional Shiretoko
Shiretoko Pass
Kamuiwakka Yunotaki

Mombetsu
Airport

Foto koleksi Kota Nayoro

Danau Saroma

Pulau Rebun (Rebun)

Utoro Onsen

Abashiriko Onsen

Pulau yang berada di atas Laut Jepang ini merupakan pulau
paling utara di Jepang. Pada musim panas sekitar 300
spesies bunga gunung mekar, termasuk spesies yang hanya
bisa ditemukan di pulau ini. Banyak pula wisatawan yang
berjalan santai di jalan setapak sambil menikmati bunga.
■Telp. 0163-86-1001 (Asosiasi Pariwisata Pulau Rebun)

Memanbetsu
Airport

Akuarium Yama No

Todowara, Sisa-sisa Pohon Pinus Sakhalin

Taman Shiba Sakura Higashimokoto
Onneyu Onsen
Kawayu
Onsen

Nakashibetsu
Airport

Shunkunitai
Wild Bird Sanctuary

Akanko Onsen

Sosoknya yang indah membuatnya dijuluki “Rishiri-Fuji”.
Merupakan khazanah tumbuhan gunung dengan
banyaknya tumbuhan khas gunung ini yang bakal tidak
ditemukan di tempat lain. Dari puncaknya kita bisa melihat
Pulau Rebun yang ada di sebelahnya serta Sakhalin.
■Telp. 0163-82-1114
(Asosiasi Pariwisata Rishirifujicho)

Lahan Basah Sarobetsu (Toyotomi)
Di tengah-tengah lahan basah nan luas ini terdapat
kebun bunga liar dengan 100 spesies bunga.
Kunjungi juga Pusat Lahan Basah Sarobetsu untuk
mempelajari keindahan alam dan sejarah lahan
basah. Anda juga dapat berjalan-jalan santai di jalan
setapak sambil menikmati pemandangan sekeliling.
■Telp. 0162-82-1728 (Asosiasi Pariwisata Toyotomi)

Hanya bahasa Jepang

Danau Shikaribetsu

Tokachigawa Onsen

Kushiro
Airport

Lahan Basah Kiritappu

Bangau Mahkota Merah
Taman Nasional Kushiro Shitsugen

Obihiro
Airport

Tokachi Millenium Forest
Festival Kembang Api Kachimai

Taman Shiba Sakura Higashimokoto (Ozora)
Taman yang berada di lereng bukit ini memiliki luas tiga
kali lipat Tokyo Dome. Bunga Shiba sakura yang mekar
pada pertengahan Mei hingga awal Juni menyelimuti
permukaannya dengan warna merah muda. Anda bisa
menaiki kereta wisata ke tempat tinggi yang
memungkinkan Anda menikmati pemandangan indah
dari atas (tiket terpisah). Di taman ini terdapat tempat
pemancingan ikan trout pelangi, go-kart sepanjang 820
m (tiket terpisah), dan air panas untuk merendam kaki.
●Periode buka berbeda setiap tahun.
●08.00 – 17.00 ●Tiket: ¥500
■Telp. 0152-66-3111 (Perusahaan Manajemen
Taman Shiba Sakura Higashimokoto)

Informasi

Informasi

Gunung Rishiri (Rishiri, Rishirifuji)

Tanjung Nosappu

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Anda dapat melihat Sakhalin di Rusia bila
cuaca cerah di tanjung paling utara Jepang ini.
Di sekelilingnya terdapat taman, monumen
bersejarah, dan properti budaya, dan terlihat
lanskap periglasial pada Perbukitan Soya yang
bergelombang.
■Telp. 0162-23-6468 (Wakkanai)

Taman Nasional Akan
Ainu Kotan di Pinggir Danau Akan
Festival Es Danau Akan

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Tanjung Soya (Wakkanai)

Festival Kembang Api Kachimai (Obihiro)
Festival kembang api biasanya diselenggarakan pada
musim panas di Jepang. Festival Kembang Api
Kachimai ini begitu populer karena skala dan
keindahannya yang tergolong nomor satu di Hokkaido.

Obihiro merupakan satu-satunya tempat di kawasan
Tokachi yang memungkinkan Anda menikmati luasnya
daratan di Hokkaido. Industri pertanian dan peternakan
maju berkat tanah yang subur dan alam yang kaya. Obihiro
juga terkenal dengan kue manisnya serta dikenal sebagai
daerah asal hidangan nasi mangkuk (donburi ) daging babi.

Akan

Akan merupakan kota pemandian air panas yang dikelilingi
pegunungan nan menjulang dan hutan primer. Anda dapat menikmati
aktivitas outdoor di sekitar perairannya pada musim panas dan di
pegunungan pada musim dingin. Kawasan ini juga terkenal sebagai
kawasan yang kaya akan sejarah dan budaya Ainu, penduduk asli
Hokkaido.

Taman Nasional Akan (Kushiro dan daerah lain)
Banyak pemandangan yang bisa dinikmati di taman nasional ini,
seperti Danau Mashu yang merupakan salah satu danau terjernih
di dunia dan Danau Kussharo yang merupakan danau kaldera
terbesar di Jepang. Di sini terdapat pula Gunung Meakan-dake
dan Oakan-dake yang menjulang dengan tenang. Anda juga bisa
menikmati Danau Akan, habitat marimo (bola alga hijau—salah
satu Monumen Alami Spesial), serta Danau Onneto.

●13 Agt

■Telp. 0155-22-7555
(Tokachi Mainichi Newspaper)

Danau Shikaribetsu

(Shikaoi)

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Satu-satunya danau alami di Taman Nasional
Daisetsuzan. Danau ini dikelilingi hutan primer yang
merupakan habitat pika, kelinci Hokkaido yang hidup
sejak Zaman Es, serta banyak hewan liar lainnya.
■Telp. 0156-66-4034
(Asosiasi Pariwisata Shikaoi)

Danau Mashu

Tokachigawa Onsen
(Otofuke)

Tokachi Millennium Forest (Shimizu)

Festival Es Danau Akan

●10.00 – 17.00 (berbeda menurut fasilitasnya)
●Tutup pada musim dingin ●Tiket: ¥800
■Telp. 0156-63-3400 (Tokachi Millennium Forest)

(Akanko Onsen, Kushiro)

Ainu Kotan di Pinggir Danau Akan
(Akanko Onsen, Kushiro)

Berjalanlah di tanjakan Ainu kotan (desa Ainu) yang di sisi
kanan-kirinya terdapat toko kerajinan rakyat. Di hadapan
Anda terdapat Onne Chise, bangunan tradisional yang
digunakan untuk pertunjukan tarian Ainu hingga tahun 2011.
Pada tahun 2012, Teater Ainu Danau Akan “Ikoro” selesai
dibangun di belakang Onne Chise dan di teater ini Anda
dapat menikmati pertunjukan tarian tradisional Ainu,
pertunjukan boneka, dan Festival Api Iomante (tiket terpisah).

Pariwisata Tokachigawa Onsen)

Kushiro merupakan kota utama di wilayah utara Hokkaido yang terletak di bagian tenggara Hokkaido. Pusat kotanya berhadapan dengan pelabuhan indah
yang terdapat ikan sauri Pasiﬁk dan salmon, dan di daratannya terdapat Lahan Basah Kushiro dan alam lainnya yang belum tersentuh tangan manusia.

●Tanyakan terlebih dahulu mengenai jam pertunjukan.
■Telp. 0154-67-2727 (Asosiasi Kerajinan Ainu)

Anda dapat membuat
boneka salju, memasuki
igloo yang terbuat dari salju,
dan menikmati perosotan
es di atas es Danau Akan.
Cobalah semua hal
menyenangkan saat musim
dingin di Hokkaido ini!

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Resor pemandian air panas ini berjarak
20 menit dengan mobil dari Stasiun
Obihiro. Airnya berwarna cokelat
keemasan dan mengandung banyak
zat nabati yang sangat baik untuk kulit.
■Telp. 0155-32-6633 (Asosiasi

Menyantap hidangan Tokachi, salah satu tempat pertanian
terbesar di Jepang, seraya menikmati alam Hokkaido nan luas di
tempat ini tentu menyenangkan. Anda juga dapat bertemu kambing
yang dipelihara di hutan ini serta menaiki kendaraan unik Segway.

Kushiro

Aktivitas

Aktivitas

Obihiro

●Awal Feb-pert. Mar
●Di atas es Danau Akan

■Telp. 0154-67-3200

(Asosiasi Pariwisata Akan)

Bangau Mahkota Merah

Kawayu Onsen (Teshikaga)
Uap air panas mengepul dan bau belerang tercium di udara resor yang sarat
dengan nuansa Jepang. Kualitas zat yang terkandung di dalamnya pun diakui.
■Telp. 015-482-2200 (Asosiasi Pariwisata Danau Mashu)

●Taman Alam Bangau Jepang: 09.00 – 18.00 (9
Okt-9 April hingga pukul 16.00) ●Tiket: ¥460
■Telp. 0154-56-2219 (Taman Alam Bangau Jepang)

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

(Kushiro, Tsurui, dan daerah lain)

Bangau mahkota merah adalah spesies bangau yang kini hanya
ditemukan di timur Hokkaido dan merupakan Monumen Alam
Istimewa Jepang. Di Taman Alam Bangau Jepang yang terletak di
Kota Kushiro dipelihara sekitar 20 ekor bangau mahkota merah.

Lahan Basah Kiritappu (Hamanaka)
Taman Nasional Kushiro Shitsugen (Kushiro dan daerah lain)
Lahan basah terbesar di Jepang ini merupakan lahan basah pertama di
Jepang yang dimasukkan ke dalam Daftar Ramsar Lahan Basah Penting bagi
Dunia pada tahun 1980. Lahan basah ini merupakan habitat penting bagi
banyak fauna liar, termasuk unggas air seperti bangau mahkota merah.
■Telp. 0154-31-1993 (Asosiasi Pariwisata Kushiro)

Akanko Onsen (Kushiro)
Orang-orang Ainu menggunakan pemandian air panas ini pada pertengahan abad ke-19.
Di resor ini juga terdapat pemandian air panas kecil khusus untuk tangan dan kaki.
■Telp. 0154-67-3200 (Asosiasi Pariwisata Akan)

Taman Nasional Shiretoko (Shari)

Shiretoko Pass (Shari)
Merupakan pass di ketinggian 738 m di
pematang Pegunungan Shiretoko yang tetap
diselimuti salju pada akhir Juli. Bila cuaca
cerah, Anda dapat memandang jauh hingga ke
Pulau Kunashiri di sebelah utara. Dedaunan
memerah di Gunung Rausu-dake yang indah
dapat dinikmati pada musim gugur.

Taman nasional ini ditetapkan sebagai Situs Warisan
Alam Dunia UNESCO pada tahun 2005. Daratan,
sungai, dan laut di taman nasional ini masih tetap
dalam kondisi yang sama dengan zaman dahulu dan
merupakan habitat berbagai spesies fauna liar.
■Telp. 0152-22-2125 (Asosiasi Pariwisata Shiretoko Shari)
Rusa Hokkaido

Taman Nasional Shiretoko adalah Situs Warisan Budaya Dunia dengan
ekosistem yang tak berubah sejak zaman dahulu. Di sekelilingnya terdapat
Shiretoko World Heritage Conservation Center dan Shiretoko National Park
Nature Center.

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Shiretoko

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Lahan basah ini dikelilingi hutan dan laut, dan
menjelma menjadi lahan basah penuh bunga pada
musim semi hingga musim gugur ketika berbagai
tanaman gunung serta tanaman air asin berebutan
untuk mekar. Tidak sedikit wisatawan yang
berkunjung untuk melihat yachi-bozu, akar rumput teki
raksasa bak karya seni yang dibuat sang alam.
■Telp. 0153-62-2111 (Asosiasi Pariwisata Hamanaka)

●Buka akhir Apr-awal Nov

■Telp. 0152-22-2125

(Asosiasi Pariwisata Shiretoko Shari)

Elang laut
ekor putih

Kamuiwakka Yunotaki
(Shari)

Lima danau magis yang berada di dalam hutan primer. Cobalah berjalan
mengelilingi semua danau melalui jalan setapak dan nikmatilah panorama
menakjubkan Pegunungan Shiretoko dari dek observasi. Bukan tak mungkin
Anda akan berpapasan dengan hewan liar dalam perjalanan Anda!
■Akhir Apr-pert. Nov Telp. 0152-24-3323 (Shiretoko Goko Lakes Field House)
■Selain periode di atas Telp. 0152-24-2114 (Shiretoko National Park Nature Center)

Rubah
merah

(Asosiasi Pariwisata Shiretoko Shari)

Utoro Onsen (Shari)
Resor ini biasa dijadikan tempat menginap orang-orang yang
berwisata di Shiretoko. Berbagai penginapan di sini menawarkan
masakan lezat dan juga acara menyenangkan di dalam penginapan.
■Telp. 0152-22-2125
(Asosiasi Pariwisata Shiretoko Shari)

Beruang cokelat
Hanya bahasa Jepang

Informasi

Informasi

Danau Shiretoko Goko (Shari)

Air panas dari perut Gunung Iou, gunung
berapi yang aktif, mengalir ke sungai
sehingga keseluruhan sungai menjelma
menjadi pemandian air panas. Tempat yang
merupakan salah satu dari Delapan
Pemandangan Terbaik di Shiretoko ini sangat
populer sebagai tujuan wisata.
■Telp. 0152-22-2125

Di sini Anda dapat menikmati pemandangan alam tempat bertemunya daratan dan lautan nan harmonis. Nikmati pula kelezatan kepiting
dan makanan laut yang segar lainnya. Kota di ujung timur Hokkaido ini menawarkan banyak hal menyenangkan yang tak ada habisnya.

Ungkapan Berguna
Sapaan

Shunkunitai Wild Bird Sanctuary (Nemuro)

Hokkaido!

Kata-kata ini sungguh mudah.
Cobalah menyapa warga setempat dengan kata-kata berikut ini.

Selamat pagi.
Halo/Selamat siang.
Selamat malam.

(Asosiasi Pariwisata Nemuro)

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Shunkunitai adalah “pulau ajaib” yang terbuat dari
pasir dengan panjang 8 km dan lebar 1,3 km. Pada
musim panas, tumbuh-tumbuhan khas negeri utara
hidup di atas pasir. Berjalan-jalan seraya menghirup
udara segar di sini sungguh menyenangkan.
■Telp. 0153-24-3104

dengan warga

Aktivitas

Aktivitas

Nemuro

-cakap
Mari bercakap

Selamat tidur.
Salam kenal.
Todowara, Sisa-sisa Pohon Pinus Sakhalin (Betsukai)

Tanjung Nosappu (Nemuro)

(Pusat Informasi Pariwisata Semenanjung Notsuke)

(Asosiasi Pariwisata Nemuro)

Mohon bantuannya.
Terima kasih.
Maaf.

Gunakan ketika meminta
tolong kepada penduduk
setempat

Daaag/Selamat tinggal.
Sampai bertemu lagi.

Abashiri

Abashiri adalah kota utama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Okhotsk. Pemandangan bervariasi empat musim di Abashiri
sungguh memikat. Pada musim dingin, banyak wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan es apung yang menyelimuti Laut Okhotsk.

Akuarium Yama No (Kitami)

●09.00 – 17.00 (10.00 – 16.00 pada
musim dingin) ●Tiket: ¥670

■Telp. 0157-45-2223
(Akuarium Yama No)

Di mana ●●?
Apa ini?

Museum Penjara Abashiri (Abashiri)

Ini berapa harganya?
Apakah ini buatan Hokkaido?
Apa rekomendasi Anda?

Gunakan ketika
bertanya kepada staf
toko atau restoran

Tolong beri tahu cara menggunakannya.
Tolong ambilkan foto.

Wilayah Utara

Wilayah Utara

●08.00 – 18.00 (09.00 – 17.00
Nov-Mar) ●Tiket: ¥1.050

Gunakan sambil
membentangkan peta

Gunakan ketika ingin
mengetahui bahan
masakan

Tolong beri tahu cara memakannya.

Gedung terbuka bersejarah ini dipakai sebagai Penjara Abashiri pada era
Meiji, yang dipindahkan dari lokasi awalnya lalu dilestarikan. Kesepuluh
bangunannya merupakan
Properti Budaya Bendawi
Jepang.

Danau Saroma (Kitami)

Beberapa kata-kata praktis ketika berbelanja
atau berjalan-jalan.

Oleh-oleh mana yang populer?
Apakah Anda bisa berbahasa Inggris?

■Telp. 0152-45-2411

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Di Akuarium Yama No terdapat cekungan (basin) air
terjun buatan pertama di Jepang dan akuarium pertama
di dunia yang membeku pada musim dingin. Anda bisa
terperangah menyaksikan ukuran ikan taimen Sakhalin
yang merupakan ikan air tawar, dan ikan raksasa yang
dibiakkan dalam air dari mata air panas.

Meminta Bantuan

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Pohon pinus Sakhalin ini layu terkena abrasi laut.
Pemandangan ini membuat kita membayangkan
suasana akhir zaman, tetapi pada musim panas
bunga-bunga bermekaran indah di sekelilingnya—
Anda seolah-olah berada di alam khayal.
■Telp. 0153-82-1270

Merupakan tempat tercepat untuk melihat mentari
terbit. Pengunjung memadati Tanjung Nosappu
pada tahun baru untuk menyaksikan terbitnya
matahari perama. Mercusuar di sini merupakan
yang tertua di Hokkaido; dibangun pada tahun 1890.
■Telp. 0153-24-3104

(Museum Penjara Abashiri)

Bercakap-cakap

Mari bercakap-cakap dengan staf toko atau
orang-orang yang Anda temui di tempat wisata!

Saya dari ●●.

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Merupakan danau terbesar di Hokkaido. Di sekelilingnya terdapat Kebun Bunga
Liar Wakka, tempat lebih dari 300 spesies bunga berebut mekar, dan Hutan
Sisa-sisa Tokoro. Pemandangan matahari terbenamnya dari bagian timur cukup
terkenal dan daerah ini juga merupakan daerah terkenal penghasil kerang simping.
■Telp. 0152-54-2140 (Asosiasi Pariwisata Tokoro)

Nama saya ●●.

Onneyu Onsen (Kitami)
Pemandian air panas ini memiliki sejarah lebih dari satu abad. Air panasnya
dikenal sebagai air yang mampu memutihkan kulit. Tempat penginapan di
sini menyediakan air panas langsung dari sumber mata air panas.
■Telp. 0157-45-2921 (Asosiasi Pariwisata Onneyu Onsen)

Hokkaido itu tempatnya bagus, ya.
Saya sudah ke ●● (dan ●●).
Saya juga akan pergi ke ●●.

Berguna untuk membuka
percakapan dengan warga
setempat

Sepertinya enak, ya.

Menyenangkan sekali.

Abashiriko Onsen (Abashiri)
Anda dapat memilih penginapan yang sesuai dengan gaya maupun
tujuan Anda, mulai dari hotel resor, penginapan tradisional (ryokan),
hingga auberge (penginapan dan restoran gaya Prancis).
■Telp. 0152-44-6111 (Abashiri)

Kami teman.
Silakan berkunjung ke negara saya juga.

Hanya bahasa Jepang

Informasi

Informasi

Di mana saya bisa membelinya?

Area Tengah, Selatan, Utara, dan Timur

Beberapa contoh rute perjalanan di masing-masing area.

5 Hari di Area Tengah

5 Hari di Area Utara
Menginap di

Shin-Chitose Airport

Hari ke-2

Niseko (aktivitas outdoor, dll.)

hlm. 04

arung jeram

Gn. Yotei

Niki (memetik buah)

memetik buah

hlm. 11

Otaru

hlm. 04

Menginap di

hlm. 11

Terusan Otaru

hlm. 05

sushi

Hari ke-4

Sapporo (jalan-jalan di Jozankei, berwisata dalam kota: Gedung Pemerintahan Hokkaido, Bukit Observasi Hitsujigaoka, dll.)

hlm. 11

Sapporo (berbelanja)

hlm. 11

Dek Observasi
Hitsujigaoka

hlm. 19

Museum Kerajinan Yukaraori

hlm. 20

Padang Lavender

Menginap di

hlm. 20

The Patchwork Hills

hlm. 20

Shin-Chitose Airport

5 Hari di Area Timur
Danau Toya

Danau Toya

Sobetsu (Gn. Showa-Shinzan)

Hakodate (pasar pagi Hakodate, Taman Goryokaku, dll.)

hlm. 05

hlm. 20

Shirogane Onsen

Furano dan Biei (Padang Lavender, bersepeda, dll.)

Hari ke-5

hlm. 12

Hakodate (pemandangan malam)

Onuma

Toyako Onsen
Menginap di
Hakodate
Yunokawa
Onsen

Hari ke-1

Menginap di

Sapporo (berwisata dalam kota & berbelanja)

Shin-Chitose Airport

Hari ke-2

Taman Goryokaku

hlm. 15

Noboribetsu (Noboribetsu Jigokudani, Noboribetsu Date Jidaimura, dll.)

naik kano

Noboribetsu
Onsen

hlm. 04

Shiraoi (Museum Ainu)

Menginap di

Menginap di

hlm. 06

kue/cake

Hari ke-3
Hari ke-4

hlm. 09

Obihiro (kue/cake, buta-don, dll.)

Menginap di

Noboribetsu

Hari ke-4

Kebun Binatang
Asahiyama

buta-don

Pasar Pagi
Hakodate

Menginap di

Tokachigawa (naik balon udara, dll.)
petualangan dengan balon udara

Tokachigawa
Onsen
Tokachigawa
Onsen

hlm. 23

Menginap di

Ikeda (Kastil Anggur)

hlm. 04

Kushiro (Pasar Washo, lahan basah, dll.)

Danau Akan (kebudayaan Ainu)

Wilayah Timur

Wilayah Timur

Hari ke-3

Furano dan Biei

Shirogane
Onsen

hlm. 11

Menginap di

Danau Toya (kapal wisata, dll.)

Asahikawa (Kebun Binatang Asahiyama, Museum Kerajinan Yukaraori, dll.)

Wilayah Utara

Wilayah Utara

Hari ke-2

Hari ke-3

Hari ke-4

Shin-Chitose Airport

Shin-Chitose Airport

Sapporo (berwisata dalam kota: Taman Odori, Menara Jam, Gedung Pemerintahan Hokkaido, dll. & berbelanja)

Jozankei
Onsen

5 Hari di Area Selatan
Hari ke-1

Menginap di

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Hari ke-5

Gedung Pemerintahan
Hokkaido

Jozankei

Menginap di

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Otaru (membuat kotak musik, jalan-jalan, makan sushi, dll.)

Shin-Chitose Airport

Hari ke-2

Menginap di

Hari ke-3

Jozankei Onsen

Hari ke-1

hlm. 10

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Hari ke-1

Rencanakan perjalanan Anda dengan menyenangkan.

Aktivitas

Aktivitas

Contoh Rute Perjalanan

Menginap di
Akanko Onsen

Hari ke-5

hlm. 13

Noboribetsu Date
Jidaimura

Sapporo (berwisata dalam kota, berbelanja)

hlm. 13

Museum Ainu
Porotokotan

Shin-Chitose Airport

hlm. 13

Pasar Washo

Hari ke-5

Danau Akan

hlm. 06

Taman Nasional
Kushiro Shitsugen

Kushiro Airport

hlm. 23

Danau Akan

hlm. 24

Informasi

Informasi

Noboribetsu
Jigokudani

Acara

Festival Sounkyo Hyobaku

Musim Semi

Sapporo White Illumination [akhir Nov-awal Jan] (Sapporo)
Hakodate Christmas Fantasy [awal-akhir Des] (Hakodate)
Diamond Dust in Kawayu [pert. Des-akhir Mar] (Teshikaga)
Akan Ice Festival [akhir Jan-akhir Mar] (Kushiro)
Festival Es Chitose & Danau Shikotsu [akhir Jan-pert. Feb] (Chitose)
Festival Sounkyo Hyobaku [akhir Jan-akhir Mar] (Kamikawa)
Desa Es Danau Shikaribetsu [pert. Jan-akhir Mar) (Shikaoi)
Festival Salju Sapporo [awal Feb] (Sapporo)
Festival Musim Dingin Asahikawa [awal Feb] (Asahikawa)
Otaru Yukiakari no Michi (Jalan Cahaya Salju) [awal Feb] (Otaru)
Festival Es Apung Abashiri Okhotsk [awal-pert. Feb] (Abashiri)
Perlombaan Internasional Kereta Luncur Anjing di Sapporo [awal Mar] (Sapporo)
Vasaloppet Japan [akhir Mar] (Asahikawa)

Musim Panas

Festival Pembukaan
Danau Shikotsu

Festival Kepiting Nemuro

Yosakoi Soran Festival [awal Jun] (Sapporo)
Festival Bunga Rebun [awal Jun] (Rebun)
Festival Iris Akkeshi [akhir Jun-awal Jul] (Akkeshi)
Pacific Music Festival [awal Jun-awal Agt] (Sapporo)
Festival Bunga Matahari Hokuryu

Festival Salmon Ishikari

Festival Pusar Hokkai [akhir Jul] (Furano)
Festival Otaru Ushio [akhir Jul] (Otaru)
Festival Balon Hokkaido [awal Agt] (Kamishihoro)

Festival Tiram Akkeshi

[awal Jun-akhir Nov] (Noboribetsu)

[akhir Nov-awal Jan] (Sapporo)

Festival Sakura
Matsumae

[akhir Apr-akhir Mei] (Matsumae)

Musim Gugur

Onibi no Michi (Jalan Api Liar)

Festival Sakura Matsumae

Festival Kembang Api Long-Run Danau Toya
[akhir Apr-akhir Okt] (Danau Toya)

Pameran Tulip Kamiyubetsu

[awal Sep] (Nemuro)

[pert. Jul-akhir Agt] (Hokuryu)

[awal Mei-awal Jun] (Kamiyubetsu)

Festival Sakura Shizunai
[awal Mei] (Shinhidaka)

Festival Hakodate Goryokaku
[akhir Mei] (Hakodate)

[pert. Sep] (Ishikari)

Sapporo Autumn Fest
[pert.-akhir Sep] (Sapporo)

Festival Anggur Musim Gugur
[awal Okt] (Ikeda)

[awal Okt] (Akkeshi)

Festival Balon Hokkaido

Festival Lilac Sapporo
[akhir Mei] (Sapporo)

Memandangi Lily of the Valley

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

[akhir Mei-awal Jun] (Biratori)

*Waktu penyelenggaraan hanyalah patokan.

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Festival Salju Sapporo

Musim Dingin

Aktivitas

Aktivitas

Kalender Hokkaido

Festival Kepiting Nemuro

Cumi-cumi (sepanjang tahun)
Landak laut (Mei-Sep)

Makanan

Melon (Jun-akhir Jul)
Kepiting bulu (Apr-Agt)

Kepiting raja (Sep-Des)
Jagung (pert. Jun-pert. Agt)

07.01
16.30

06.27
17.11

05.38
17.47

04.45
18.23

04.06
18.56

Anda memerlukan overcoat,
sarung tangan, topi, dan sepatu
untuk berjalan di atas salju atau es.

Suhu

,

,

,

,

,

,

Bawalah jas musim dingin atau jaket
berlengan panjang untuk menghadapi
dinginnya pagi dan malam hari.

,
,

Shiba sakura (pert. Mei-akhir Jun)

,
,

,

Lavender (pert. Jun-akhir Jul)
Bunga matahari (pert. Jul-akhir Agt) Glasswort (pert.-akhir Sep)
Dedaunan musim gugur (pert. Sep-akhir Okt)

Proﬁl Hokkaido

Lokasi: 41,21-45,33°N
139,20-148,53°E
Luas: 83,456 km2
Populasi: 5.479.689 jiwa (per akhir Juni 2012)
Hokkaido adalah wilayah paling utara di
Jepang yang merupakan daerah administrasi
terbesar dengan luas 22% dari total luas
Jepang. Jumlah populasinya menduduki
peringkat nomor 8 dari 47 daerah administrasi
di Jepang, dan memiliki 179 kota madya.

Tips berwisata saat musim dingin di Hokkaido

Perhatikan Sepatu dan Cara Berjalan di Atas Es
Sepatu berhak tinggi atau sepatu datar (tanpa lekukan pada
sol untuk mencengkeram) tidak cocok dikenakan. Anda perlu
membawa atau membeli sepatu musim dingin dengan
lekukan yang mendalam dan cengkeraman yang kuat (gbr. 1)
atau alat anti-selip. Terdapat banyak alat anti-selip yang
dapat dipasang dengan mudah ke kebanyakan jenis sepatu
(gbr. 2), Anda dapat membelinya di bandara, minimarket,
atau toko sepatu. Ketika berjalan di atas jalan yang
membeku, turunkan kaki Anda ke permukaan tanah dan
berjalanlah dengan langkah pendek-pendek, seperti penguin.

Informasi

Informasi

Hokkaido memiliki karakteristik khas yang tak dapat
ditemukan di daerah lainnya di Jepang, yakni lima taman
kuasi-nasional, Situs Warisan Dunia Shiretoko, Toya
Caldera & Usu Volcano Global Geopark, dan 13 lahan
basah Ramsar. Di Hokkaido terdapat gunung yang
menjulang megah sejak dahulu kala, lahan basah dan
danau yang merupakan habitat berbagai makhluk hidup,
tumbuh-tumbuhan hijau, dan hutan. Musim di Hokkaido
begitu terasa perbedaannya. Musim panasnya nyaman dan
tidak lembap, sedangkan musim dinginnya menghadirkan
salju putih dan hawa dingin di bawah nol derajat.

* Suhu(°C): Rata-rata suhu
tertinggi dan terendah di
Sapporo (2012)

,

Ada kalanya suhu mencapai lebih dari 30°C.
Namun, tidak ada salahnya membawa jaket
tipis bila bepergian ke gunung atau danau.

Saat terindah

* Matahari terbit & Matahari
terbenam: Rata-rata waktu
matahari terbit dan
terbenam di Sapporo
(catatan sekitar tgl. 20
setiap bulan tahun 2012)

Bila dedaunan musim gugur sudah
tampak di dataran, Anda memerlukan
sweater atau jas musim dingin.

,
,

07.02
16.03

Wilayah Timur

Wilayah Timur
Hokkaido adalah pulau di paling utara Jepang
dan dikelilingi Samudra Pasifik, Laut Jepang, dan
Laut Okhotsk. Berkat tanahnya yang subur dan
air yang melimpah, pertanian, peternakan, dan
perikanan di Hokkaido maju. Hokkaido dikenal di
segala penjuru Jepang sebagai gudang cita rasa
karena bahan makanan berkualitas yang
dihasilkan sepanjang tahun.

06.33
16.07

,

Tulip (awal Mei-awal Jun)

Sekilas tentang Hokkaido

05.54
16.44

,

Sakura (akhir Apr-pert. Mei)

Bunga

05.19
17.36

,
,

,

,

04.46
18.30

Wilayah Utara

Wilayah Utara

,

,

04.13
19.08

,
,

(tertinggi/terendah)

03.55
19.17

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Matahari terbit
Matahari terbenam

Informasi yang berkaitan dengan pesawat,

Dengan Kapal
Feri

Dengan Kereta JR
Kereta limited express

Anda dapat menggunakan feri untuk bepergian ke Pulau
Okushiri di selatan Hokkaido dan Pulau Rishiri serta
Pulau Rebun di utara Hokkaido.
Pada musim dingin Anda perlu konﬁrmasi sebelumnya
karena ada kalanya jadwal dibatalkan bila cuaca buruk.

JR Hokkaido Rail Pass

1 jam 30 mnt

Tiket terusan Kereta biasa
3 hari
Kereta kelas satu (Green Car)

¥15.000

Kereta biasa

¥19.500

2 jam 40 mnt

Tiket terusan
4 hari fleksibel Kereta kelas satu (Green Car)

5 jam
3 jam 30 mnt

5 jam 20 mnt

Dengan
Kendaraan
Bepergian dengan kendaraan disukai turis yang
ingin menjelajahi Hokkaido yang luas dengan
santai. Jalan tol terdapat di mana-mana dan Anda
dapat mencari informasi lalu lintas atau beristirahat
di Michinoeki, tempat rehat yang praktis.

Dengan Bus

Bus Antarkota dan Bus Wisata Terjadwal

Sapporo dan kota-kota utama di Hokkaido terhubung oleh bus antarkota. Kereta memang lebih cepat, tetapi tarif bus
lebih terjangkau. Kota-kota wisata utama juga menyediakan layanan bus wisata terjadwal yang menghubungkan banyak
tempat wisata. Sungguh praktis bagi turis yang baru pertama kali berkunjung!

Rental Car

¥21.500

Dengan Pesawat
Terbang

¥27.000

Tiket terusan Kereta biasa
5 hari
Kereta kelas satu (Green Car)

¥19.500

Kereta biasa
Tiket terusan
7 hari
Kereta kelas satu (Green Car)

¥22.000

Bila ingin bepergian dalam Hokkaido dalam waktu cepat
dan efektif, sebaiknya Anda menggunakan pesawat
terbang. Terdapat penerbangan yang menghubungkan
Shin-Chitose Airport dan Okadama di Sapporo dengan
bandara-bandara di Hakodate, Memanbetsu di timur
Hokkaido, dan pulau-pulau di sekelilingnya. Pemesanan
harus dilakukan sebelumnya.

¥27.000

¥30.000

* Separuh harga untuk anak usia 6-11 tahun

Hanya dalam bahasa Jepang.

Tempat Peristirahatan

339 km dari Sapporo
5 jam 14 mnt

Legenda

(Michinoeki)

Michinoeki merupakan tempat rehat yang dapat
ditemukan di tepi jalan tol dan jalan nasional, berupa
tempat parkir 24 jam, toilet, telepon umum, restoran, dan
toko yang menjual berbagai barang/makanan setempat
dari masing-masing daerah. Michinoeki juga
menyediakan informasi rute mobil, kondisi lalu lintas, dan
tempat wisata. Tanda biru ini adalah simbolnya.

Legenda
Kota

111 km dari Sapporo

1 jam 11 mnt

Kota

Jarak dari
Sapporo bila
menggunakan
kereta JR

4 jam 18 mnt

Waktu tersingkat dari Sapporo
bila menggunakan jalan tol atau
jalan nasional

Jarak bila menggunakan
kereta JR

Jarak bila menggunakan
jalan tol atau jalan nasional

Waktu tersingkat bila
menggunakan kereta JR

0 jam 00 mnt

374,5 km dari Sapporo
5 jam 15 mnt

* Tidak termasuk waktu tunggu ketika berpindah
kereta.

2 jam 43 mnt

1 jam 9 mnt

1 h 13 min

2 jam 4 mnt
36 mnt

1 jam 46 mnt

Shin-Chitose Airport
23 mnt

24 mnt

39 km dari Sapporo
47 mnt

1 jam 17 mnt

1 jam 22 mnt

* Antara Kushiro
dan Utoro

3 jam 11 mnt

Shin-Chitose Airport
30 mnt

1 jam 35 mnt

322 km dari Sapporo
5 jam 10 mnt

* Antara Obihiro
dan Kushiro

2 jam 55 mnt
1 jam 36 mnt

2 jam 58 mnt

2 jam 22 mnt

1 jam 34 mnt

Informasi

Informasi

* Antara Noboribetsu
dan Oshamambe

447 km dari Sapporo
7 jam 25 mnt

* Antara Hiroo
dan Kushiro

1 jam 23 mnt

2 jam 42 mnt
1 jam 17 mnt

2 jam 28 mnt
* Antara
Tomakomai
dan Obihiro

43 mnt

1 jam

2 jam 15 mnt
1 jam 16 mnt

2 jam 8 mnt

3 jam 0 mnt

2 jam 2 mnt

1 jam 18 mnt

116 km dari Sapporo
2 jam 2 mnt

* Antara Sapporo
dan Obihiro

47 mnt

348,5 km dari Sapporo
4 jam 6 mnt

3 jam 19 mnt

* Antara Abashiri
dan Teshikaga

* Antara Nemuro dan Utoro

2 jam 58 mnt

2 jam 3 mnt
* Antara Shin-Chitose Airport
dan Obihiro

1 jam 37 mnt
1 jam 27 mnt

2 jam 21 mnt

1 jam 28 mnt
* Antara Furano
dan Obihiro

1 jam 50 mnt

1 jam 25 mnt

483,9 km dari Sapporo
7 jam 4 mnt

138,1 km dari Sapporo
2 jam 0 mnt

1 jam 18 mnt

418 km dari Sapporo
6 jam 37 mnt

1 jam 48 mnt

1 jam 32 mnt
1 jam 48 mnt

Sumber: Situs web JR Hokkaido

318,7 km dari Sapporo
3 jam 24 mnt

310 km dari Sapporo
4 jam 22 mnt

Wilayah Timur

Wilayah Timur

51 mnt

140 km dari Sapporo
1 jam 49 mnt

46 mnt

32 mnt

347 km dari Sapporo
5 jam 12 mnt

1 jam 9 mnt

50 mnt

136,8 km dari Sapporo
1 jam 22 mnt

33,8 km dari Sapporo
32 mnt

2 jam 8 mnt

2 jam 16 mnt

Waktu tersingkat bila
menggunakan jalan tol
atau jalan nasional

Wilayah Utara

Wilayah Utara

0 jam 00 mnt

1 jam 11 mnt

3 jam 31 mnt

Waktu tersingkat dari Sapporo
bila menggunakan kereta JR

3 jam 48 mnt

Jarak dari Sapporo
bila menggunakan
jalan tol atau jalan
nasional

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

396,2 km dari Sapporo
4 jam 54 mnt

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

4 jam 10 mnt

Untuk detailnya, silakan akses situs web masing-masing perusahaan.

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Berbagai penjuru Hokkaido terhubung dengan kereta JR. Gunakan kereta ekspres untuk bepergian ke kota-kota
besar. Kereta yang menghubungkan Shin-Chitose Airport dengan Sapporo dan Otaru pun berjumlah banyak
sehingga memudahkan Anda.

kereta (JR), feri, mobil rental, dan bus cepat.

Aktivitas

Aktivitas

Transportasi di Hokkaido

Sumber: Northern Road Navi

Hokkaido dapat dicapai dari luar negeri dengan transfer yang mudah di bandara yang lebih besar di Jepang, dengan beberapa bandara luar negeri
yang menawarkan penerbangan langsung. Hokkaido juga dapat dicapai dengan kereta dari Tokyo dan Osaka.
Untuk detailnya, silakan akses situs web masing-masing perusahaan atau maskapai penerbangan.

Dengan Pesawat Terbang
Sapporo
(Shin-Chitose)

Telp. 0570-025-071 (domestik)
Telp. 0570-029-709

Kushiro
Asahikawa

Eva Airways
TransAsia Airways http://www.tna.com.tw

Kuliner & Buah Tangan

Kuliner & Buah Tangan

Shin-Chitose Airport dapat diakses dengan penerbangan langsung bukan hanya dari bandara-bandara di Hokkaido dan daerah lain di Jepang, melainkan juga di luar negeri,
seperti Cina, Hong Kong, Korea, Taiwan, Rusia, dan Guam. Terdapat banyak penerbangan antara Shin-Chitose Airport dan Haneda Airport di Tokyo, sejak pagi hingga tengah
malam. Haneda Airport juga melayani penerbangan ke bandara-bandara Hokkaido lainnya, seperti Hakodate, Asahikawa, Obihiro, Kushiro, dan Wakkanai.

Aktivitas

Aktivitas

Transportasi ke Hokkaido

Wilayah Tengah

Wilayah Tengah

Thai Airways
United Airlines http://www.united.com
* Untuk informasi kedatangan dan keberangkatan penerbangan domestik,
silakan akses situs web berikut ini.

Shin-Chitose Airport Terminal Bldg.

Shin-Chitose Airport

Wilayah Selatan

Wilayah Selatan

Dengan Kereta JR
Kereta tidur ekspres terbatas beroperasi dari Osaka dan Tokyo ke Sapporo via Hakodate. Anda juga
dapat naik Tohoku Shinkansen dari Tokyo ke Shin-Aomori, lalu berganti kereta ke Hakodate.

Beberapa kereta tidur utama ke Hokkaido
16-17 jam

Wilayah Utara

Wilayah Utara

±16 jam
21-22 jam

Telp. 011-222-7111

(±3 jam 30 mnt)

3 jam 30 mnt

Asahikawa

3 jam 40 mnt

Kushiro

Japan Rail Pass (atas: tarif dewasa/bawah: tarif anak)

3 jam 40 mnt
2 jam 40 mnt
2 jam 20 mnt

1 minggu

5 jam
3 jam 50 mnt

2 minggu
(Shin-Chitose)

3 jam 20 mnt

(±2 jam 20 mnt)

3 minggu

Gerbong
biasa

Gerbong kelas satu
(Green car)

¥28.300
¥14.150

¥37.800
¥18.900

¥45.100
¥22.550
¥57.700
¥28.850

¥61.200
¥30.600
¥79.600
¥39.800

1 jam 20 mnt

4 jam 50 mnt
8 jam 20 mnt
* Waktu tempuh penerbangan hanyalah patokan.
Tidak termasuk selisih waktu.

http://www.japanrailpass.net/eng/en001.html

Cara yang menguntungkan untuk pergi ke Hokkaido
dari berbagai penjuru Jepang!
Japan Rail Pass tersedia untuk warga negara asing yang berkunjung dalam jangka pendek
untuk keperluan wisata.

Tiket terusan (pass) tersebut
dapat digunakan untuk semua
jalur kereta dalam grup JR,
semua rute bus lokal yang
dioperasikan oleh perusahaan JR
Bus dan untuk JR West Miyajima
Ferry (Miyajima-Miyajimaguchi).
Namun, tidak termasuk beberapa
jalur lokal.
Interior mewah Sleeper Ltd. Exp. Cassiopeia

Informasi

Informasi

6 jam 20 mnt

(±3 jam 30 mnt)

Wilayah Timur

Wilayah Timur

3 jam 40 mnt

Shin-Aomori

