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Jadwal Festival Tak hanya diramaikan dengan pesona alam, prefektur Hiroshima, Hyogo, dan Okayama juga kerap dibanjiri pengunjung berkat festival 
besar yang berlangsung tiap tahunnya. Berikut adalah rangkaian festival menarik yang berlangsung di ketiga prefektur ini.

Januari Februari Maret April

Nishinomiya-jinja Shrine Toka 
Ebisu Festival 
Kota Nishinomiya, Prefektur Hyogo
9-11 Januari 

Miyajima Oysters Festival
Dermaga Miyajima, Kota Hatsukaichi, 
Prefektur Hiroshima
Sabtu - Minggu, minggu ke-2

Naked Man Festival
Kuil Saidaiji Kannon-in, Kota Okayama, 
Prefektur Okayama
Sabtu, Minggu ke-3

Minatogawa-jinja Shrine Bean Throwing Festival 
Kota Kobe, Prefektur Hyogo
3 Februari

Miyajima Kiyomori Matsuri “The Call of Spring”
Kota Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima
Minggu, akhir Maret

Izushi Sakura Festival, Hyogo Izushi Castle Ruins
Kota Toyooka, Prefektur Hyogo
Akhir Maret - Akhir April

Kure Minato Matsuri (Yosshakoi Matsuri)
Kota Kure, Prefektur Hiroshima
29 April

Tanto Tulip Festival, Tantouchohatayama
Kota Toyooka, Prefektur Hyogo
Awal-Pertengahan April

Mei Juni Juli Agustus

Hiroshima Flower Festival
Kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima
3-5 Mei

Kobe Festival
Kota Kobe, Prefektur Hyogo
Jumat-Minggu, Minggu ke-3

Himeji Castle Festival
Kota Himeji, Prefektur Hyogo
Jumat-Minggu, Minggu ke-2

TOUKASAN Grand Festival
Kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima
Hari Jumat-Minggu pertama
 
Mibu no Hana Taue
Kota Kitahiroshima, Prefektur Hiroshima
Hari Minggu pertama

Himeji Yukata Festival
Kota Himeji, Prefektur Hyogo
21 - 24 Juni

Tadanoumi-gionsai
Kota Takehara, Prefektur Hiroshima
Hari Minggu mendekati tanggal 15

Sentousai
Kuil Ikuta-jinja, Kota Kobe, Prefektur Hyogo
15 Juli

Mihara Yassa Festival
Kota Mihara, Prefektur Hiroshima
Jumat-Minggu, pertengahan Agustus

Miyajima Water Fireworks Festival
Dekat O-torii Itsukushima Shrine, Kota Hatsukaichi, 
Prefektur Hiroshima
Pertengahan Agustus

Hiroshima Peace Memorial Ceremony & Peace Message 
Lantern Floating Ceremony
Sungai Motoyasu, Hiroshima Peace Memorial Park, 
Kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima
6 Agustus

Tamba Sasayama Dekansho Festival
Kota Sasayama, Prefektur Hyogo
15 -16 Agustus

September Oktober November Desember

Nishinomiya Matsuri
Kota Nishinomiya, Prefektur Hyogo
21 -23 September

Sake Festival
Kota Higashihiroshima, Prefektur Hiroshima
Sabtu-Minggu, Minggu ke-2

Nada (Himeji) Fighting Festival
Kota Himeji, Prefektur Hyogo
14 - 15 Oktober 

Chouchin Matsuri Usuki Hachiman
Kota Himeji, Prefektur Hyogo
21 - 22 Oktober

Onomichi Betcha Festival
Kota Onomichi, Prefektur Hiroshima
1 -3 November

Ebisu-Taisai Festival
Kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima
18-20 November

Kobe Marathon
Dimulai dari Municipal Office, Kota Kobe, Prefektur 
Hyogo
Pertengahan November

Chinkasai
Kota Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima
31 Desember 

Okayama Momotaro Fantasy Festival
Stasiun JR Okayama, Kota Okayama, 
Prefektur Okayama
1 - 25 Desember

Kobe Luminarie
Kota Kobe, Prefektur Hyogo
Awal-Pertengahan Desember
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Keterangan Simbol

Rute Belanja Akses

Navigasi Lokasi Biaya

Makan & Minum

Stasiun Terdekat

Informasi

Informasi Penerbangan

Akses

Hiroshima bisa menjadi gerbang 
utama para turis untuk menjela-
jahi Okayama dan Hyogo. Lewat 
jalur udara, Bandara Hiroshima 
membuka penerbangan domestik 

dan internasional. Untuk men-
jangkaunya, wisatawan Indonesia 
dapat melakukan satu kali transit 
di Singapura dari Jakarta, lalu me-
neruskan penerbangan langsung 

ke Bandara Hiroshima.
Opsi lain, wisatawan juga 

bisa menggunakan penerbangan 
domestik via Tokyo dari Terminal 
Domestik Bandara Haneda selama 

1 jam 30 menit dan Terminal 
Domestik Bandara Narita selama 
1 jam 40 menit. Sedangkan 
penerbangan domestik dari Tokyo 
ke Bandara Kobe di Hyogo dan 

Bandara Okayama hanya bisa 
dilakukan dari Bandara Haneda. 
Penerbangan Tokyo – Kobe berdu-
rasi sekitar 1 jam 15 menit dan Tokyo 
– Okayama sekitar 1 jam 5 menit.

Berpetualang ke Okayama dan Hyogo dari Hiroshima sebaiknya menggunakan jalur darat dengan kereta. Ke-
tiga prefektur ini kaya akan pesona alam dan sejarah yang memanjakan mata. Saat menggunakan jalur darat, 
kita akan mengarungi perbukitan, jembatan besar, serta bangunan prestisius yang bersejarah.

Kereta shinkansen memiliki akses untuk menyusuri kawasan Hiroshima, Okayama, dan Hyogo. Dari Stasi-
un Tokyo dan Stasiun Shin-Osaka, wisatawan bisa naik Sanyo Shinkansen untuk sampai ke Stasiun Hiroshima. 
Dari Hiroshima dengan kereta shinkansen yang sama, wisatawan dapat menjangkau Stasiun Okayama dan 
Stasiun Shin-Kobe di prefektur Hyogo. Perjalanan ke Stasiun Okayama memakan waktu sekitar 35 menit 
sedangkan ke Stasiun Shin-Kobe dapat dijangkau dalam waktu sekitar 1 jam 12 menit.

JR-WEST RAIL PASS 
(Kansai-Hiroshima 
Area)
Kartu ini memberikan keleluasan 
bagi wisatawan asing yang ingin 
berkelana dari satu kota ke kota 
lain di prefektur Hiroshima, 
Okayama, dan Hyogo. Untuk 
menghampiri ketiga prefektur ini, 
JR-WEST RAIL PASS menawarkan 
akses Kansai-Hiroshima, kartu 

terusan yang berlaku selama lima 
hari. Kartu ini juga mencakup 
transportasi kereta dalam kota, 
kereta shinkansen, bus, dan feri. 
Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.westjr.co.jp/
global/en/.

5-DAY PASS
¥13.500 (Dewasa); ¥6.750 (Anak)
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Informasi Visa

Bagi warga Indonesia, visa kun-
jungan ke Jepang tersedia dalam 
jenis reguler bagi pemegang paspor 
non-elektronik dan visa waiver 
bagi pemegang paspor elektron-
ik. Bebas visa (visa waiver) berlaku 
bagi WNI pemegang paspor elek-
tronik yang bisa diperoleh dengan 
melakukan registrasi sekali sebe-
lum keberangkatan. Bebas visa ini 
berlaku untuk kunjungan maksimal 
15 hari, selama tiga tahun. Sejak 15 
September 2017, proses pengajuan 
visa reguler dilakukan di Japan Visa 
Application Centre (JVAC) di lan-
tai empat Lotte Shopping Avenue 
(Ciputra World 1).

JAPAN VISA APPLICA-
TION CENTRE (JVAC)
4F-33 Unit, Lantai 4, Lotte Shopping 
Avenue (Ciputra World 1)
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 dan 5, Karet Kun-
ingan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940, 
Tel: 021-3041 8715
www.vfsglobal.com/japan/indonesia/

KEDUTAAN BESAR 
JEPANG
Jl. M. H. Thamrin No. 24
Jakarta Pusat 10350, 
Tel: 021-3192 4308
www.id.emb-japan.go.jp/visa.
html

Informasi Umum

CUACA
Berikut adalah perkiraan cuaca 
sebagai acuan para wisatawan 
yang ingin berkunjung ke 
prefektur Hiroshima, Hyogo, 
dan Okayama. Cuaca juga bisa 
berubah sewaktu-waku.

• MUSIM GUGUR (SEP-
NOV/12,1-26°C)

Waktu terbaik untuk berpergian 
ke prefektur Hiroshima, Hyogo, 
dan Okayama. Keindahan alam 
yang dihiasi warna merah dan 
jingga menambah pesona setiap 
pelosok kotanya.

• MUSIM DINGIN (DES-
FEB/5,1-9,9°C)

Semua wilayah di Jepang memu-
lai musim dingin pada awal De-
sember. Kawasan ini senantiasa 
diselimuti salju, jadi diwajibkan 
mengenakan pakaian hangat.

• MUSIM SEMI (MAR-MEI/9,1-
20,9°C)

Atmosfer yang nyaman disertai 
bunga-bunga sakura merekah 
menyulap prefektur Hiroshima, 
Hyogo, dan Okayama kian manis 
dipandang. Musim ini juga men-
jadi momen terbaik untuk ber-
pergian.

• MUSIM PANAS (JUN-
AUG/22,6-29,4°C)

Puncak musim panas pada bulan 
Agustus. Periode yang sangat 
menarik untuk berwisata berkat 
digelarnya banyak festival dan 
acara meriah.

PERBEDAAN WAKTU
Berada di kawasan Asia Timur, 
Jepang memiliki perbedaan 
waktu dua jam dengan Jakarta 
(WIB). Jika di Jakarta pukul 

delapan pagi, maka di Jepang 
pukul 10 pagi.

MATA UANG
Jepang menggunakan mata uang 
yen (¥) yang terdiri dari jenis 
uang kertas (satuan ¥1.000, 
¥2.000, ¥5.000, ¥10.000) dan 
logam (satuan ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, 
¥100, ¥500). Nilai yen atas rupiah 
berfluktuasi mengikuti kondisi, 
jadi pastikan Anda mengetahui 
kisaran nilai tukar saat berwisata 
di Jepang.

VOLTASE & STOP KONTAK 
Jepang umumnya menggunakan 
stop kontak pipih (tipe A) untuk 
daya 100V.

BELANJA BEBAS PAJAK
Terdapat banyak toko di Jepang 
yang memberikan insentif 
bebas pajak bagi wisatawan 
mancanegara. Di toko yang 
memiliki identifikasi tanda 
bebas pajak, Anda hanya perlu 
menunjukkan paspor dan 
menandatangani dokumen 

bukti pembelian minimal 
¥5.000  untuk menikmati bebas 
pajak. Untuk informasi lengkap 
toko-toko dengan bebas pajak, 
kunjungi enjoy.taxfree.jp/index.
html/.

NO TIPPING
Tidak perlu repot memberikan 
tip usai bertransaksi, baik kepada 
sopir ataupun pegawai restoran, 
kafe dan hotel. Tidak ada budaya 
tipping di Jepang.

Japan Shopping Festival
Setiap tahunnya, Jepang 
menyelenggarakan sebuah 
festival bertajuk Japan Shopping 
Festival yang hanya berlangsung 
dua kali yaitu saat musim panas 
dan dingin. Wisatawan dapat 
menikmati momen berbelanja 
yang menyenangkan di periode 
ini. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.japanshopping.org.
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KENYAMANAN SELA-
MA PERJALANAN DAN 
OBAT PRIBADI
Jika bertandang ke prefektur Hiro-
shima, Hyogo dan Okayama di mu-
sim gugur, pantau terus temperatur 
karena di beberapa lokasi suhu 
dapat merosot di bawah nol dera-
jat. Siapkan pakaian hangat, lengkap 
dengan sarung tangan, dan alas 
kaki yang tertutup, termasuk obat-
obatan pri badi, untuk menghindari 
perbedaan obat di Jepang. 

PUSAT INFORMASI TURIS
Sebagian besar kota di prefektur 
Hiroshima, Hyogo dan Okaya-
ma memiliki layanan informasi 
tentang tempat-tempat wisata 
setempat. Pusat informasi turis 
menyediakan informasi dalam 
bahasa Inggris dan dapat ditemu-
kan di semua prefektur, seperti di 
stasiun kereta kawasan Hiroshi-
ma, Hyogo dan Okayama. 

BROSUR WISATA
Banyak hotel menyediakan brosur 
informatif seputar tempat wisata 
setempat, walau mayoritas ma-
sih dalam bahasa Jepang. Walau 
begitu, staf hotel selalu siap me-
nerjemahkan isi brosur tersebut, 

se hingga jangan ragu untuk bertan-
ya. Wisatawan juga bisa mendatan-
gi JNTO Jakarta (www.jnto.or.id) 
untuk mendapatkan brosur wisata.

TRANSPORTASI
Untuk mengunjungi kawasan Hi-
roshima, Hyogo dan Okayama, 
wisatawan bisa menggunakan 
kereta JR West Sanyo Shinkansen 
dengan membeli JR West Kan-
sai-Hiroshima Area Pass untuk 
efisiensi biaya, alternatif lain 
dengan menggunakan bus. Untuk 
menghampiri destinasi di suatu 
kota, wisatawan bisa menggu-
nakan taksi ataupun menyewa 
kendaraan. Untuk mengemudi 
kendaraan di Jepang, wisatawan 
perlu mengantongi SIM Interna-
sional yang disahkan melalui per-
janjian lalu lintas, Vienna Conven-
tion on Road Traffic pada 1968 di 
Kota Vienna. Demi kenyamanan, 
sebaiknya sewa kendaraan beser-
ta supir, walau terkadang keterse-
diaan supir tidak selalu ada. 
 
ASURANSI PERJALANAN
Sistem asuransi di Jepang diketa-
hui cukup ketat, terutama untuk 
wisatawan asing. Demi kenya-
manan dan keamanan saat 

berkunjung ke Jepang, ada baik-
nya memilih asuransi perjalanan 
yang lengkap, meliputi asuransi 
kecelakaan, kehilangan bagasi, 
dan kesehatan.

INFORMASI Lain
• APLIKASI JAPAN OFFICIAL TRAVEL

Japan National Tourism Organi-
zation (JNTO) mengembangkan 
pelayanan pariwisata berbasis 
daring dengan meluncurkan ap-
likasi Japan Official Travel yang 
akan membantu wisatawan se-
lama kunjungan ke Jepang. Ap-
likasi ini aktif sejak 21 September 
2017, di mana wisatawan dapat 
mengunggahnya melalui www.
jnto.go.jp/smartapp/. Aplikasi 
ini memuat informasi pariwisata 
mencakup daftar restoran, pan-
duan jalur transportasi umum, 
rumah sakit yang memberi pe-
layanan dalam bahasa asing, 
serta peringatan akan bahaya 
bencana alam. Bahkan, saat ti-
dak terhubung dengan koneksi 
internet, pengguna aplikasi dapat 
mencari akses Wi-Fi dan pusat 
informasi turis terdekat. Tersedia 
dalam bahasa Inggris, Korea, dan 
Mandarin, aplikasi Japan Official 
Travel juga menyertakan konten 

rekomendasi tujuan wisata ber-
dasarkan lokasi terkini pengguna 
aplikasi, toko-toko bebas pajak, 
serta lokasi ATM terdekat.

• ATM BERBAHASA INDONESIA

Gunakan kartu ATM Anda untuk 
menarik tunai yen saat berkun-
jung di Jepang melalui ATM Se ven 
Bank, dimana mesin ATM dapat 
diatur menggunakan bahasa In-
donesia. Mesin ATM terdapat di 
gerai 7-Eleven maupun di bandar 
udara internasional di seluruh 
Jepang. Layanan ini tersedia 24 
jam setiap harinya, namun pada 
tengah malam sekitar 15-20 
menit diindikasikan untuk peme-
liharaan sistem sehingga tidak 
dapat melakukan penarikan uang. 
Biaya administrasi per transaksi 
diberlakukan sesuai kebijakan 
bank penerbit kartu. Untuk men-
getahui lokasi ATM berada, wisa-
tawan bisa mengunggah aplikasi 
Navigasi ATM Jepang yang akan 
memberikan petunjuk arah yang 
mudah diikuti dari lokasi peng-
guna aplikasi menu menuju ATM 
Seven Bank terdekat. Untuk in-
formasi lengkap kunjungi https://
www.sevenbank.co.jp/intlcard/
index9.html.

Yang Perlu Diketahui Sebelum Berangkat 



08   HIROSHIMA HYOGO OKAYAMA   

Rangkuman Perjalanan

Hiroshima, Okayama, dan 
Hyogo adalah tiga prefek-
tur yang berjajar selaras 

jika terlihat dari peta Jepang. Ke-
tiga prefektur ini memiliki objek 
wisata yang diselimuti dengan en-
ergi alam dan kisah menarik mulai 
dari pegunungan, taman, kastel, 
museum, monumen, onsen (pe-
mandian air panas), jalanan, tugu, 
hingga pelabuhan. 

Bagi para pengagum sejarah, 
ketiga prefektur ini menyimpan 
banyak riwayat masa lalu yang 
menarik untuk didalami. Pencin-
ta alam juga akan dibuai dengan 
keindahan panorama semesta 
yang memukau. Sedangkan un-
tuk penggemar onsen, akan ada 
banyak tempat menarik untuk 
merelaksasi tubuh saat musim 
gugur. Untuk penyuka seni, kera-
jinan tangan, dan kuliner, ketiga 
prefektur ini dipastikan dapat 
mengabulkan semua keinginan 
para pengujung.

Prefektur Hiroshima dan Okaya-
ma merupakan bagian dari wilayah 
Chugoku, sedangkan prefektur 

Hyogo yang bersebelahan dengan 
prefektur Okayama merupakan ba-
gian dari wilayah Kansai. 

Perjalanan musim gugur kami 
pada akhir November dimulai 
dengan mendatangi prefektur 
Hiroshima yang kaya akan seja-
rah. Selama di perjalanan, kami 
disuguhi dengan panorama mu-
sim gugur yang memesona.

Setelah mencicipi kelezatan 
okonomiyaki versi Hiroshima, 
ekspedisi kami dimulai dengan 
menyambangi Hiroshima Peace 
Memorial Park yang menyimpan 
kenangan memilukan dari bom 
atom pada 1945. Kami mengham-
piri Hiroshima Peace Memorial 
(Atomic Bomb Dome) yang masih 
berdiri kokoh hingga Hiroshima 
Peace Memorial Museum untuk 
menelusuri kisah yang lebih dalam. 
Seusainya, kami diajak melihat 
keindahan seluruh kota dari HI-
ROSHIMA HILLS di lantai tertinggi 
HIROSHIMA ORIZURU TOWER.

Sore harinya, kami berkend-
ara dari kota Hiroshima ke Der-
maga Feri Miyajimaguchi sekitar 

30 menit lalu naik feri selama 10 
menit untuk sampai ke Miyajima. 
Di sinilah kami menyaksikan ke-
megahan Itsukushima Shrine dan 
*O-torii (gerbang raksasa/great 
gate.) yang sangat ikonis. Kami juga 
mencoba Momiji Manjyu yang ber-
bentuk seperti maple leaves.

Usai menghabiskan malam di 
area Miyajima, kami menyamban-
gi Rabbit Island Ōkunoshima 
yang dihuni sekitar 700 kelinci 
liar nan menggemaskan. Pulau 
ini membuat kami serasa berada 
di dunia Alice in Wonderland. Para 
pengunjung juga dapat memberi-
kan makanan berupa sayuran un-
tuk kelinci-kelinci tersebut.

Perjalanan akhir di prefektur 
Hiroshima jatuh di kota pelabu-
han Tomonoura yang menjadi in-
sipirasi film animasi Ponyo on the 
Cliff by the Sea dari Ghibli Studio. 
Wilayah ini juga diisi dengan ba-
ngunan peninggalan Periode Edo 
(1603-1868). Menyantap makan 
siang di Restaurant KAIRI di Hi-
roshima Tomonoura Resort Hotel 
Ofutei semakin nikmat karena 
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1. O-torii (gerbang raksasa), prefektur Hiroshima.
2. Hiroshima Okonomiyaki, prefektur Hiroshima.
3. Tomonoura, prefektur Hiroshima.
4. Kelinci di Rabbit Island Ōkunoshima, prefektur Hiroshima.
5. Pameran di Betty Smith Jeans Museum, prefektur Okayama.
6. Daging Kobe, prefektur Hyogo.
7. Pengalaman mengenakan pakaian putri raja di Okayama Castle, prefektur Okayama.

disuguhkan dengan panorama 
yang memesona.

Setelahnya, kami melanjutkan 
perjalanan ke prefektur Okayama 
dengan mendatangi Okayama 
Castle yang juga menyimpan 
banyak sejarah kerajaan. Dari kas-
tel ini, pemandangan Okayama 
dapat terlihat jelas dari lantai 6. 
Kami juga bersinggah ke Okaya-
ma Korakuen untuk menikmati 
suasana malam yang dipercantik 
dengan hiasan cahaya.

Hari ketiga, kami mendatangi 
wilayah Kojima yang merupakan 
surga para pencinta denim di 
Betty Smith Jeans Museum dan 
KOJIMA JEANS STREET. Di Koji-
ma, kami menemukan berbagai 
macam koleksi pakaian denim 
yang modis dan berkualitas tinggi.

Perjalanan dilanjutkan dengan 
mendatangi Kurashiki Bikan 
Historical Quarter yang roman-
tis. Di sepanjang area ini terdapat 
aliran sungai yang dihuni angsa 
dan bangau sehingga semakin 
cantik untuk dipandang. Ternyata, 
tempat ini kerap dijadikan sebagai 

lokasi dalam film dan drama tele-
visi. Wilayah ini juga menyuguh-
kan kafe, toko suvenir, restoran, 
museum, dan tempat kerajinan 
tangan khas kota Kurashiki.

Tempat terakhir yang kami arun-
gi di prefektur Okayama adalah 
KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN, 
sebuah resor taman nasional milik 
pemerintah yang menyajikan pe-
mandangan luar biasa dari Hiruzen 
Three Peaks dan Hiruzen Jersey 
Land yang menyediakan produk 
asli dari sapi Jersey. Area pegunun-
gan ini juga menjadi pusat peter-
nakan terbesar bagi sapi Jersey.

Kami melanjutkan perjalanan 
ke Arima Onsen di prefektur Hy-
ogo. Bagi para penggemar onsen, 
daerah ini merupakan nirwana 
yang ramai dikunjungi wisatawan 
dan warga lokal. Selain menye-
diakan resor onsen, kami juga 
mengabadikan momen di kamera 
berkat pemandangan memukau 
di setiap sudut Arima Onsen.

Malam harinya, kami menapak-
kan kaki di gunung yang paling 
terkenal di Prefektur Hyogo yaitu 

Gunung Rokko. Kami mulai men-
gerti mengapa panorama malam 
di Gunung Rokko kerap disebut 
pemandangan 10 juta dolar, berkat 
hamparan iluminasi dari cahaya 
lampu kota. Sebuah momen yang 
menakjubkan dapat melihat kota 
Kobe yang menjadi ibu kota pre-
ketur Hyogo dan Osaka dari pun-
cak Gunung Rokko. Terdapat pula 
Rokko-Shidare Observatory dan 
Rokko International Musical Box 
Museum yang wajib dikunjungi.

Perjalanan terakhir dari trip 
kali ini ditutup dengan men-
datangi Nankinmachi (China-
town) dan Sannomiya Center 
Gai Shopping Street di Kobe. 
Di sinilah kami mencicipi daging 
Kobe yang nikmat dan terkenal. 
Kedua tempat ini merupakan buk-
ti dari kemajuan industri mode 
yang cukup pesat di kota Kobe.

*. “Torii”=gate, “O”=great
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HIROSHIMA
Hiroshima Peace Memorial (Atomic Bomb Dome) / Hiroshima Peace Memorial Museum / 

HIROSHIMA ORIZURU TOWER / Miyajima / Rabbit Island Ōkunoshima / Tomonoura / Hiroshima Castle / Hiroshima Hondori

Terkenal akan sejarah dunia, prefektur Hiroshima menyuguhkan suasana syahdu berkat pepohonan rindang yang mengelilingi kota. Seperti yang kita ketahui, Hiroshima 
merupakan prefektur pertama di dunia yang dijatuhi bom atom pada 1945. Berbeda dengan situasi terdahulu,  prefektur bersejarah ini tumbuh menjadi daerah wisata, 

ekonomi, dan bisnis. Terdapat museum, monumen, kuil, jembatan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan bangunan kuno yang menarik untuk dikunjungi. 

Hiroshima Peace Memorial Park, prefektur Hiroshima. 
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Hiroshima Peace 
Memorial (Atomic 
Bomb Dome)

Berwisata ke kota Hiroshima 
tak hanya mengantongi 
segudang kisah sejarah, 

namun juga mendapati panorama 
yang memikat. Kota ini dikelilingi 
peninggalan peristiwa meledak-
nya bom atom pada 1945, salah 
satunya adalah Hiroshima Peace 
Memorial (Atomic Bomb Dome).

Bangunan berbentuk kubah 
yang berdiri sejak April 1915 ini 
dahulunya merupakan Hiroshi-
ma Prefectural Industrial Pro-
motion Hall dan didesain oleh 
arsitek asal Republik Ceko, Jan 
Letzel. Bangunan yang juga dike-
nal dengan Atomic Bomb Dome 
ini dicatat sebagai World Heri-
tage Site oleh UNESCO dan di-
representasikan sebagai simbol 
harapan umat manusia untuk 
perdamaian yang abadi. 

Monumen ini menjadi bukti 
bisu yang tidak runtuh seutuhnya 

meski berjarak sekitar 160 meter 
dari lokasi jatuhnya bom atom. 
Sampai saat ini, Atomic Bomb 
Dome dibiarkan berdiri tanpa 
adanya renovasi. Saat mengin-
jakkan kaki di area ini, kita seakan 
diajak untuk mengenang seber-
apa dahsyatnya peristiwa bom 
atom di Hiroshima.

Di balik kisah tragisnya, monu-
men ikonis ini kian menyuguhkan 
pemandangan luar biasa saat 
musim gugur karena dikelilingi 
taman dan pepohonan.  

Atomic Bomb Dome juga ker-
ap dipenuhi pelajar SD hingga 
SMA yang ingin mendalami se-
jarah pengeboman Hiroshima. 
Menarik nya, ada sukarelawan 
yang akan menceritakan kemba-
li sejarah tersebut kepada para 
siswa. Beberapa dari mereka mer-
upakan kerabat dari korban leda-
kan bom atom.

 1-10 Ōtemachi, Naka-ku, Kota 
Hiroshima, Prefektur Hiroshima 

 Stasiun Hiroshima (JR West, 
Sanyō Shinkansen/Sanyō 

Main Line)

Gratis

www.
visithiroshima.

net/world_
heritage/a_bomb_

dome/

Dari depan Stasiun Hiroshima, naik trem di Stasiun Hiroshimaeki ke Stasiun 
Genbaku Dome-mae sekitar 10 menit AtAu naik Bus JR “Hiroshima meipuru~pu” ke 

pemberhentian Atomic Bomb Dome sekitar 15 menit, lalu jalan kaki sekitar 5 menit.

 Hiroshima Airport melayani 
penerbangan dari:
Tokyo 
• Terminal Domestik Bandara 
Haneda: 1 jam 30 menit. 
• Terminal Domestik Bandara 
Narita: 1 jam 40 menit. 
Singapura 
Bandara Changi: 6 jam 35 menit. 

 Naik kereta dari Osaka 
menggunakan Sanyo Shinkansen dari 
Stasiun Shin-Osaka (JR West, Sanyō 
Shinkansen) ke Stasiun Hiroshima 
(JR West, Sanyō Shinkansen) sekitar 
1 jam 22 menit. 

Lima pilihan untuk
menjelajahi Hiroshima:
1. Trem (Hiroshima Electric Railway)
2.Bus kota atau bus wisata 
(“Hiroshima meipuru~pu”)
3. Astramline (Hiroshima Rapid 
Transit) atau Kereta (JR West) 
4. Sewa sepeda di “Peacecle”
5. Taksi & Feri (Opsional)
Turis disarankan menggunakan 
Visit Hiroshima Tourist Pass 
(www.hiroden.co.jp/en/e-vhtp.html).

Atomic Bomb 
Dome yang 
bersejarah.



Hiroshima Peace 
Memorial Museum

Dedikasi dalam men-
genang sejarah bom 
atom di Kota Hiroshi-

ma tidak sampai di situ saja. 
Berdekatan dengan Atomic 
Bomb Dome, kita akan mene-
mukan Hiroshima Peace Memo-
rial Park dan Hiroshima Peace 
Memorial Museum yang menjadi 
lambang perdamaian dunia.

Hiroshima Peace Memorial 
Park merupakan tempat untuk 
mengenang para korban bom 
atom. Setiap tahunnya pada 6 
Agustus pukul 08.15, diadakan up-
acara mengheningkan cipta tepat 
di depan Plakat Peringatan.

Hiroshima Peace Memorial 
Museum didirikan pada Agustus 
1955 dan terdiri dari dua bagian, 
yaitu Main Building dan East 
Building. Memasuki museum ini, 
kita akan dibawa untuk memaha-
mi lebih jauh akan bencana memi-

lukan di Hiroshima yang mereng-
gut lebih dari 140.000 jiwa.

Museum ini menyimpan do-
kumentasi yang menggambarkan 
peristiwa tragis meledaknya bom 
atom melalui foto, film, rekaman 
ilmiah, kesaksian, kisah pribadi, 
dan barang pribadi para korban 
yang didonasikan. Kita seakan 
menyaksikan detik-detik jatuhnya 
bom atom serta merasakan pen-
galaman pahit dari para korban 
setelah insiden itu terjadi.

Terdapat benda-benda yang tersi-
sa setelah ledakan bom atom seperti 
pakaian sekolah, sepeda, dan kotak 
makanan yang hangus terbakar, serta 
jam yang berhenti tepat pada waktu 
jatuhnya bom atom di Hiroshima yai-
tu pukul 08.15.

Museum ini diciptakan un-
tuk mengingatkan dunia bahwa 
perang tidak akan memberikan 
dampak baik bagi dunia.

1-2 Nakajima-cho, Naka-ku, 
Kota Hiroshima, Prefektur 

Hiroshima

Stasiun Hiroshima (JR West, 
Sanyō Shinkansen/Sanyō 

Main Line)

¥200 Dewasa, ¥100 Pelajar 
SMA, gratis untuk Pelajar 

SMP ke bawah

www.hpmmuseum.
jp/?lang=eng

Dari depan Stasiun Hiroshima, naik trem di Stasiun Hiroshimaeki ke 
Stasiun Genbaku Dome-mae sekitar 10 menit AtAu naik Bus JR “Hiroshima 
meipuru~pu” ke pemberhentian Atomic Bomb Dome sekitar 15 menit, lalu 

jalan kaki sekitar 10 menit.

1. Hiroshima Peace 
Memorial Park.

2. Pengunjung 
yang mengamati 
sejarah jatuhnya 
bom atom.

3. Rekaman 
ilmiah yang 
mengilustrasikan 
detik-detik 
jatuhnya bom 
atom.

HIROSHIMA HYOGO OKaYAMA   013
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HIROSHIMA ORIZURU TOWER

Jika mencari tempat untuk me-
mandang keindahan kota Hi-
roshima yang terbentang luas, 

HIROSHIMA ORIZURU TOWER 
merupakan destinasi yang te-
pat. Berlokasi tepat di seberang 
Atomic Bomb Dome, bangunan 
modern ini resmi dibuka pada 23 
September 2016.

Saat memasuki gedung ini, kita 
akan melihat setiap sudut yang 
didesain secara apik menggabung-
kan unsur alam yang mengikuti 
ritme air dan angin. Bangunan ber-
lantai 14 ini didesain oleh seorang 
aristek kelahiran Hiroshima, Hiroshi 
Sambuichi.  HIROSHIMA ORIZURU 
TOWER juga menyediakan kafe dan 
toko suvenir.

Jika ingin mengobservasi kota 
secara luas, HIROSHIMA HILLS di 
lantai tertinggi dapat memper-
lihatkan keindahan seluruh  Hi-
roshima saat musim gugur mulai 

1-2-1 Ootemachi, Naka-ku, Kota 
Hiroshima, Prefektur Hiroshima

Stasiun Hiroshima (JR West, 
Sanyō Shinkansen/Sanyō 

Main Line)

¥1.700 Dewasa, ¥900 Pelajar 
SMP & SMA, ¥700 Pelajar SD, 

¥500 Anak

www.orizurutower.jp/en/Dari depan Stasiun Hiroshima, naik trem di Stasiun Hiroshimaeki 
ke Stasiun Genbaku Dome-mae sekitar 10 menit AtAu naik Bus JR 
“Hiroshima meipuru~pu” ke pemberhentian Atomic Bomb Dome 

sekitar 15 menit, lalu jalan kaki sekitar 5 menit.

dari Hiroshima Peace Memorial 
(Atomic Bomb Dome), Hiroshi-
ma Peace Memorial Park, hingga 
Gunung Misen di Miyajima dalam 
keadaan cerah.

Demi mendapatkan pengala-
man khas Hiroshima, ORIZURU 
WALL di lantai 12 memberikan ke-
sempatan bagi pengunjung untuk 
membuat origami tsuru (burung 
bangau) yang merupakan simbol 
perdamaian yang abadi. Setelah 
membuat origami tsuru, kita akan 
melemparkannya dari ORIZURU 
WALL yang sembari menyatakan 
harapan, doa perdamaian, atau 
menjadikannya sebagai kenang-ke-
nangan. 

Origami tsuru menjadi simbol 
perdamaian yang terinspirasi dari 
salah satu korban ledakan bom 
atom, Sadako Sasaki. Ia membuat 
seribu origami yang dipercaya akan 
mengabulkan doanya untuk per-
damaian dunia. 

1. Pemandangan dari HIROSHIMA HILLS.
2. Origami tsuru (burung bangau) di ORIZURU WALL.
3. Mengobservasi kota dari HIROSHIMA HILLS.
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Miyajima

Berkunjung ke pesisir prefek-
tur Hiroshima, kita akan 
menemukan salah satu 

warisan leluhur nan ikonis di Pulau 
Itsukushima (Miyajima). Mema-
suki kawasan ini, kita akan disapa 
oleh rusa-rusa liar yang berkeli-
aran dan sangat bersahabat.

Miyajima merupakan salah 
satu daerah incaran para turis 
karena terkenal akan tempat dan 
pemandangan yang indah di seti-
ap sudutnya. Pertama, kita akan 
menyusuri Omotesando Shop-
ping Street di mana akan ditemu-
kan suvenir bersimbol O-torii 
(gerbang raksasa) berwarna mer-
ah dan kue khas Momiji Manjyu.

Lalu, saatnya menyambangi 
tempat paling terkenal di Miyajima 
yaitu Kuil Itsukushima dan O-torii 
yang seakan-akan mengapung di 
atas air. Kuil ini pertama didirikan 
sejak tahun 593 oleh Saeki no Ku-

Miyajimacho, Kota Hatsukaichi,
 Prefektur Hiroshima

Stasiun Miyajimaguchi (JR 
West, Sanyō Main Line)

Miyajima Gratis, Itsukushima; 
Kuil ¥300, Treasure Hall ¥300, 

Tiket Kombinasi ¥500.

www.visit-miyajima-japan.
com/en/

Dari Stasiun Miyajimaguchi, lalu menyeberang ke Dermaga Feri 
Miyajimaguchi untuk naik JR West Miyajima Ferry atau Miyajima 

Matsudai Kisen ke Miyajima sekitar 10 menit.

ramoto yang memerintah Pulau 
Itsukushima dan direnovasi pada 
1168 oleh panglima perang, Taira no 
Kiyomori. Menurut legenda, Kuil It-
sukushima menjadi tempat lahirn-
ya agama Shinto.

Warna merah yang menyeli muti 
Kuil Itsukushima dan O-torii diper-
caya dapat mengusir roh jahat. Se-
dangkan O-torii setinggi 16,6 meter 
ini dipercaya merupakan tempat 
berkumpulnya para dewa.

Untuk menciptakan pengala-
man yang berkesan, saat air surut 
kita bisa berjalan menuju O-torii. 
Banyak pengunjung yang menem-
pelkan koin di kaki-kaki O-torii 
sembari berdoa karena dianggap 
dapat mengabulkan keinginan dan 
harapan bagi yang melakukan-
nya. Kuil Itsukushima dinobatkan 
sebagai World Heritage Site oleh 
UNESCO dan menjadi bagian dari 
Harta Karun Nasional.

1. Kuil Itsukushima dan O-torii.
2. Interaksi pengunjung dengan 

rusa di Miyajima. 

3. Momiji Manjyu.
4. Nuansa merah yang 

memperindah Kuil Itsukushima.
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Rabbit Island 
Ōkunoshima

Kegiatan yang wajib dilaku-
kan selama berkunjung ke 
prekfetur Hiroshima ada-

lah menikmati keindahan alam 
dan isinya di pulau Ōkunoshima. 
Pulau kecil di kota Takehara ini 
dihuni sekitar 700 kelinci yang 
seakan membuat kita masuk ke 
dalam dunia Alice in Wonderland 
di Jepang.

Banyaknya kelinci di Rabbit 
Island Ōkunoshima berasal dari 
kelompok kecil kelinci peliharaan 
yang berkembang biak sekitar 40 
tahun lalu. Tak heran jika pulau 
ini disemarakkan dengan kelinci 
menggemaskan yang akrab den-
gan pengunjung. Kita dapat mem-
berikan makanan seperti sayuran 
dan wortel sesuai dengan pera-
turan yang ditetapkan.

Saat musim gugur, para ke-
linci mencoba membuat sebuah 
lubang sebagai singgasana untuk 
berjemur di bawah sinar matahari 
karena suhu udara yang mulai din-
gin. Perilaku para kelinci saat men-
coba menghangatkan diri menjadi 
fenomena menarik untuk diamati.

Ada banyak pilihan akses un-
tuk menelusuri keindahan pulau 
ini setelah menyeberang dengan 
feri dari Pelabuhan Tadanoumi. 
Kita bisa menggunakan bus shut-
tle sebagai fasilitas dari KYU-
KAMURA ŌKUNOSHIMA, menye-
wa sepeda, atau berjalan kaki. 
Rabbit Island Ōkunoshima juga 
terkenal akan romantismenya 
karena terdapat mercusuar yang 
menghadap langsung ke lautan 
dengan panorama menakjubkan.

Ōkunoshima, Tadanoumicho, 
Kota Takehara, Prefektur 

Hiroshima

Stasiun Tadanoumi (JR 
West, Kure Line)

Gratis www.
takeharakankou.

jp/en/

Dari Stasiun Tadanoumi, jalan kaki ke Pelabuhan Tadanoumi sekitar 10 menit lalu 
menyeberang naik feri Omishima sekitar 15 menit.

1. Panorama indah 
pulau Ōkunoshima.

2. Pengunjung 
berinteraksi dengan 
kelinci.

3. Sekelompok kelinci 
yang berjemur 
di bawah sinar 
matahari.
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Tomonoura

Mendatangi salah satu 
kota pelabuhan di kota 
Fukuyama, pastikan 

untuk tidak melewatkan Tomon-
oura dengan pesona bangunan 
yang dipertahankan sejak zaman 
Edo. Tempat ini memiliki peman-
dangan yang memukau sehingga 
kerap dijadikan lokasi perekaman 
film dan drama.

Rumah-rumah elegan zaman 
dulu di Tomonoura menjadi in-
spirasi film terkenal seperti Ponyo 
on the Cliff by the Sea dari Ghibli 
Studio dan film Hollywood The 
Wolverine. Tak hanya rumah pen-
duduk, area ini juga dipenuhi den-
gan kafe, toko suvenir, dan kuil 
yang bergaya kuno. Kita dapat 
mendokumentasikan setiap sudut 
area yang kental akan esensi Je-
pang zaman dulu ini.

Terletak di sebuah teluk yang 
menghadap langsung ke Laut 
Pedalaman Seto, Tomonoura mer-
upakan kota nelayan kuno yang 

memberikan suasana tenang dan 
rileks bagi para pengunjungnya.

Setelah mengarungi bangunan 
kuno nan menawan, kita akan 
diperlihatkan pada sebuah pela-
buhan indah yang dipenuhi kapal 
nelayan dengan segala keunikan-
nya. Terdapat pula lampu pe-
nerangan ikonis yang menjadi 
simbol dari Tomonoura bertajuk 
Joyato. Dahulunya berfungsi se-
bagai mercusuar dan dibangun 
pada 1859.

Joyato memiliki ketinggian 11 
meter dari permukaan laut. Area 
di sekitar tugu ini semakin terli-
hat menakjubkan berkat latar be-
lakang laut yang indah. 

Daerah ini juga terkenal akan 
tempat penyulingan yang mem-
produksi sake tradisional dari 
zaman Edo yaitu Homeishu. Pada 
umumnya, sake dibuat dari hasil 
fermentasi beras sedangkan Ho-
meishu khas Tomonoura terbuat 
dari rempah-rempah seperti jamu.

Tomochōtomo, Kota Fukuyama, 
Prefektur Hiroshima

 Stasiun Fukuyama (JR West, Sanyō 
Shinkansen/Sanyō Main Line)

Gratis www.visithiroshima.net/things_to_do/
attractions/historical_places/tomonoura.html

 Dari Stasiun Fukuyama, naik Bus Tomotetsu 
sekitar 30 menit ke pemberhentian bus Tomonoura.

1. Joyato.
2. Pelabuhan yang diramaikan kapal nelayan.
3. Homeishu (sake yang terbuat dari rempah-rempah).
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Hiroshima Castle

Hiroshima Hondori

Jepang dijuluki negara dengan 
seribu kastel yang memukau. Hi-
roshima merupakan salah satu 
dari sekian banyak prefektur di Je-
pang yang menyimpan kekokohan 
kastel kerajaan kuno yaitu Hiro-
shima Castle yang selesai diban-
gun pada 1599 oleh bangsawan 
feodal Jepang, Mori Terumoto.

Peristiwa jatuhnya bom atom 
pada 1945 sempat menghilangkan 
keindahan kastel ini. Setelah diba-
ngun kembali pada 1958, kastel ini 
kembali memukau setiap orang 
yang melihatnya. Kita dapat meng-
hampiri istana berlantai lima yang 
kini berfungsi sebagai museum. Di 
dalamnya, kita bisa mempelajari 

sejarah kota Hiroshima dari mulai 
dibangun hingga direnovasi.

Dari kastel ini kita juga dapat 
menangkap pemandangan in-
dah seluruh kota Hiroshima dari 
ke tinggian. Pemandangan Hiro-
shima Castle menjadi salah satu 
panorama terbaik yang bisa kita 
dapatkan di Jepang.

Hondori, Naka-ku, Kota Hiroshima, 
Prefektur Hiroshima

Stasiun Hiroshima (JR West, Sanyō Shinkansen/ Sanyō Main Line) 
atau Stasiun Hondori (Hiroshima Rapid Transit, Astram Line)

Gratis http://gethiroshima.com/
lifestyle/shopping/hondori/

Dari Stasiun Hiroshima, naik bus sekitar 
10 menit atau dari Stasiun Hondori jalan 

kaki sekitar 8 menit.

21-1 Motomachi, Naka-ku, Kota 
Hiroshima, Prefektur Hiroshima

Stasiun Shin-
Hakushima (JR West, 

Sanyō Main Line)

Dewasa ¥370, SMA 
¥180, Anak Gratis

http:/visithiroshima.net/things_to_do/attractions/
historical_places/hiroshima_castle.html

Dari Stasiun Shin-Hakushima, jalan kaki sekitar 15 menit atau 
dari Stasiun Hiroshima naik Bus JR “Hiroshima meipuru~pu” 

sekitar 8 menit.

Tak hanya dibanjiri tempat 
bersejarah, prefektur Hiroshima 
juga memiliki pusat perbelan-
jaan yang tidak kalah menarik. 
Hiroshima Hondori merupakan 
sebuah tempat perbelanjaan 
yang terbentang dari sepanjang   
Hondori hingga Hiroshima Peace 

Memorial Park. Arti dari hondori 
adalah jalan utama. Distrik ini 
dipenuhi dengan gerai fashion, 
toko pernak-pernik, dan resto-
ran. Kita tidak perlu khawatir 
terkena air hujan atau teriknya 
sinar matahari saat berbelan-
ja karena sepanjang area ini 

dilindungi oleh atap layaknya 
Shinsaibashi di Osaka. Selagi 
bersinggah di tempat ini, kita juga 
bisa menghampiri Okonomimura, 
sebuah area kecil yang dipenuhi 
oleh restoran yang menyediakan 
soul food prefektur ini yaitu Hiro-
shima Okonomiyaki. 

Kastel megah di 
kota Hiroshima.

Pusat perbelanjaan 
di prefektur 
Hiroshima.
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Kobe /  Kobe Luminarie / Nankinmachi (Chinatown) / Sannomiya Center Gai Shopping Street / Gunung Rokko / Rokko-Shidare Observatory / 
Rokko International Musical Box Museum / Arima Onsen / Himeji Castle / Kinosaki Onsen

HYOGO

Menawarkan keindahan alam yang bercampur dengan esensi modern, prefektur Hyogo kaya akan warisan budaya Jepang. Dari mulai pegunungan, kastel, hingga 
bangunan megah menghiasi area ini. Prefektur yang bersebelahan dengan prefektur Kyoto dan Osaka ini juga terkenal akan area onsen, pusat perbelanjaan, dan 

kulinernya. Mendatangi ibu kota prefektur Hyogo yaitu Kobe, kita juga dapat menemukan berbagai macam tempat bersejarah bergaya Barat yang menjadi pusat atraksi 

Kobe Port Tower, prefektur Hyogo.



020   HIROSHIMA HYOGO OKAYAMA   

Kobe
Tersedia transportasi yang 
memudahkan
wisatawan mengelilingi 
prefektur Hyogo
mulai dari kereta, bus kota, 
bus wisata (Kobe City Loop 
Bus atau Himeji Castle 
Loop Bus), kapal antar 
jemput (dari dan ke) antara 
Bandara Kobe-Bandara 
Internasional Kansai serta 
kapal feri antara Dermaga 
Sumoto (Awaji)-Bandara 
Internasional Kansai, taksi 
maupun berkeliling kota 
dengan menyewa sepeda. 
Pejalan kaki juga disediakan 
fasilitas trotoar yang lapang 
dan nyaman untuk dilewati. 
Wisatawan mancanegara 
disarankan menggunakan 
Kansai Thru Pass atau Kansai 
One Pass.

Sebagai salah satu kota di 
Jepang yang kental akan bu-
daya Barat, Kobe merupakan 

daerah metropolitan yang berseja-
rah. Ibu kota dari prefekur Hyogo 
ini juga merupakan pusat pela-
buhan terpenting di Jepang yang 
menjembatani pedagang dalam 
dan luar negeri sejak 1868. Seperti 
halnya Hiroshima, sejarah penuh 
duka juga sempat menimpa kota 
ini. Pada 1995, Kobe terkena gem-
pa bumi besar Hanshin-Awaji yang 
berkekuatan 7,2 skala Richter.

Ketika mendatangi kota ini, kita 
akan merasakan suasana kosmo-
politan ala Eropa yang cukup kuat 
di berbagai sisi. Terdapat deretan 
butik dari merek mewah yang ko-
koh berdiri menghiasi pusat kota. 
Tak heran jika Kobe dianggap 
sebagai surga untuk berbelanja. 
Masyarakat lokal di kota ini dikenal 
modis dan memiliki selera mode 
yang tinggi.

Salah satu tempat ikonis yang 
wajib dikunjungi bagi para wisa-
tawan adalah Kobe Port Tower 
yang menjulang tinggi. Di lantai 
tertinggi tempat ini, terdapat dek 
observasi untuk mengamati pan-
orama kota yang indah pada siang 
dan malam hari dari segala arah. 

 Cara menjangkau Hyogo 
dengan pesawat dari Tokyo/ 
Osaka ke Kobe:
1. Terminal Domestik Bandara 
Haneda ke Bandara Kobe: 1 
jam 15 menit.
2. Terminal Domestik 
Bandara Narita ke Bandara 
Internasional Osaka (Bandara 
Itami): 1 jam 15 menit. 
Dari Bandara Itami naik 
monorel ke Stasiun 
Hotarugaike (Hankyu 
Railway, Takarazuka Line) 
lanjut naik kereta, transit di 
Stasiun Juso ke arah Stasiun 
Sannomiya: 1 jam 8 menit. 

 Wisatawan bisa 
menjangkau Hyogo naik 
Sanyo Shinkansen dari:
• Dari Stasiun Hiroshima (JR 
West, Sanyō Shinkansen) ke 
Stasiun Shin-Kobe (JR West, 
Sanyō Shinkansen): 1 jam 12 
menit.
• Dari Stasiun Shin-Osaka 
(JR West, Sanyō Shinkansen) 
ke Stasiun Shin-Kobe (JR 
West, Sanyō Shinkansen): 
12 menit.

1. Kobe Kitano Ijinkan.
2. Kobe Port Tower.
3. Salah satu bangunan di Kobe Kitano Ijinkan.
4. Kobe Port.
5. Suasana Kobe Luminarie.
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Kobe Luminarie

 Wisatawan bisa bertolak 
dari Terminal Domestik 
Bandara Haneda di Tokyo 
menuju Bandara Kobe 
selama 1 jam 15 menit. 

 Dari kota Hiroshima 
menggunakan Sanyo 
Shinkansen dari Stasiun 
Hiroshima (JR West, Sanyō 
Shinkansen) ke Stasiun 
Shin-Kobe (JR West, Sanyō 
Shinkansen) sekitar 1 jam 
12 menit. Atau dari kota 

• Subway (Kobe Municipal 
Subway)
• Bus kota (Kobe City Bus, 
tersedia Kobe City Bus & Sub-
way 1-Day Pass), bus wisata 
(Kobe City Loop Bus, tersedia 
City Loop Bus 1-Day Pass)
• Kapal antar jemput (dari dan 
ke) antara Bandara Kobe-Ban-
dara Internasional Kansai 
• Taksi 
• Sewa sepeda (SPARK Scone 
& Bicycle). 
Terdapat fasilitas trotoar la-
pang  & nyaman untuk dilewati.

Cara lain yang cukup populer 
untuk menikmati pesona kota 
adalah dengan menggunakan 
Kobe Cruise lewat jalur laut yang 
dikelola oleh beberapa perusa-
haan lokal.

Selain itu, nuansa eksotis berga-
ya Barat juga dapat kita temui saat 
menghampiri Kobe Kitano Ijinkan. 
Daerah ini dikelilingi oleh bangu-
nan unik bergaya Eropa sehingga 
menjadi destinasi yang tepat untuk 
diabadikan di kamera. Tempat ini 
memiliki banyak jalan setapak yang 

unik untuk ditelusuri.
Bagi pencinta kuliner, jangan 

sampai melewatkan hidangan 
daging sapi Kobe. Santapan ini 
memiliki memiliki cita rasa yang 
kuat sehingga terkenal di berb-
agai belahan dunia. Kelembutan 
da ging Kobe mampu membuat 
Anda tersenyum saat menikmat-
inya. Daging sapi Kobe harus ber-
asal dari sapi Tajima asli prefektur 
Hyo go. Sapi Tajima memiliki da-
ging yang empuk karena tingkat 
marbling yang tinggi.

6 Chome Kanocho, Chuo, 
Kota Kobe, Prefektur Hyogo

Stasiun Motomachi (JR West, JR Kobe Line 
(Tōkaidō Main Line))

Gratis http://kobe-luminarie.jp/Dari Stasiun Motomachi, jalan kaki sekitar 15 menit.

Osaka menggunakan Sanyo 
Shinkansen dari Stasiun 
Shin-Osaka (JR West, Sanyō 
Shinkansen) ke Stasiun 
Shin-Kobe (JR West, Sanyō 
Shinkansen) sekitar 12 menit.

Setiap Desember, kota Kobe 
diterangi dengan festival lampu 
menakjubkan bertajuk Kobe 
Luminarie. Acara ini dipersembah-
kan untuk memperingati peristiwa 
Gempa Bumi besar Hanshin-Awaji 
yang menimpa kota ini pada 17 
Januari 1995. Kobe Luminarie juga 
menjadi simbol harapan dan mimpi 
akan kebangkitan masyarakat lokal 
pasca gempa. Saat mendatangi 
festival yang bertempat di sekitar 

Stasiun Motomachi ini, mata 
kita akan dimanjakan dengan 
instalasi lampu dari bola kecil yang 
bertebaran hasil karya direktur 
artistik asal Italia Valerio Festi dan 
Hirokazu Imaoka dari Kobe. Setiap 
tahunnya, lebih dari empat juta 
pengunjung mendatangi Kobe 
Luminarie. Ekshibisi spektakuler 
ini membuat kunjungan ke kota 
Kobe saat musim dingin semakin 
memuaskan.

Transportasi mengelilingi Kobe:
• Kereta (JR West/private 
railways lainnya)



Nankinmachi 
(Chinatown)

Sannomiya Center Gai 
Shopping Street

Tak lengkap rasanya jika bepergian tanpa mengunjungi Nankinmachi 
(Chinatown) yang terkenal akan aneka perlengkapan unik dan restoran 
lezat yang kian menggugah selera.

Berdiri pada 1868 di akhir Periode Edo, tempat ini dahulu merupakan 
pusat berkumpulnya warga asing yang melakukan perjanjian bisnis di 
Kobe. Selain menghadirkan lebih dari seratus toko khas Tiongkok, restoran 
di area ini kerap diserbu oleh para pencinta daging sapi Kobe. Kuliner satu ini 
sangat tersohor hingga mancanegara. Mendatangi pasar Tiongkok ini, kita 
tidak akan lepas dari suasana meriah dan keramaian pusat kota. 

Kota Kobe terkenal akan industri 
modenya. Tak heran jika mas-
yarakat di daerah ini sangat modis 
dan mengikuti tren. Hal ini dise-
babkan karena Kobe adalah salah 
satu kota yang terbuka dengan 
perdagangan asing.

Hadirnya Sannomiya Center 
Gai Shopping Street menjadi fa-

vorit warga sekitar yang menye-
diakan merek lokal dan interna-
sional dengan barang berkualitas. 
Di distrik ini, kita bisa menemukan 
tren terbaru yang membuatnya 
selalu menarik untuk dikunjungi.

Sannomiya Center Gai Shop-
ping Street membentang dari 
Flower Road hingga Koigawa-suji 

Street. Tak hanya menawarkan 
produk fashion, kita juga dapat 
menemukan toko buku, peralatan 
rumah tangga, gerai kosmetik, 
dan masih banyak lagi. Jadi, saat 
berbelanja di sini kita akan me-
nemukan berbagi perlengkapan 
untuk koleksi pribadi atau buah 
tangan yang bervariasi.

Sakaemachidori, Chuo-ku, 
Kota Kobe, Prefektur Hyogo

 Sannomiyacho, Chuo-ku, 
Kota Kobe, Prefektur Hyogo

Stasiun Motomachi (JR West, 
Tōkaidō Main Line)

Stasiun Sannomiya (JR West, 
Tōkaidō Main Line)

Gratis

Gratis www.en.kobe-sc.jp/

http://plus.feel-kobe.jp/facilities/
detail.php?code=0000000021

Dari Stasiun Motomachi, jalan kaki sekitar 8 menit.  

Dari Stasiun Sannomiya, jalan kaki sekitar 8 menit.

Pusat 
perbelanjaan yang 
kerap diramaikan 

wisatawan.

Gerbang 
Nankinmachi 
(Chinatown) 
yang ikonis.
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Nankinmachi 
(Chinatown)

Gunung
Rokko

Menjelajahi prefektur 
Hyo go kurang sempurna 
jika tidak menapakkan 

kaki di Gunung Rokko. Salah satu 
destinasi favorit wisatawan ini di-
ciptakan untuk menikmati keinda-
han alam dan sekitarnya. Dari 
ketinggian 931 meter di puncak 
gunung ini, kita bisa mengamati 
kemegahan wilayah Kansai sepan-
jang kota Kobe dan Osaka.

Untuk mendapatkan momen ter-
baik di Gunung Rokko, kita disarankan 
untuk naik ke puncak gunung men-
jelang matahari terbenam sehingga 
bisa menyaksikan pemandangan saat 
masih terang, detik-detik matahari 
tenggelam yang menghadirkan sua-
sana syahdu, dan panorama malam 
yang tiada duanya.

Panorama malam di Gunung 
Rokko juga dikenal sebagai pe-
mandangan 10 juta dolar. Kita 
dapat mengobservasi wilayah 
Kansai di Tenran Observatory yang 
dibuka untuk umum. Tentunya, 
momen menakjubkan ini dapat 
kita manfaatkan untuk sesi pen-
gambilan gambar dengan latar 
belakang gemerlap lampu kota di 
bawah langit malam.

Dari Stasiun Rokkōmichi, 
naik Kobe City Bus nomor 
16 sekitar 25  menit sampai 
ke Stasiun Rokko Cable Car. 
Lanjutkan dengan kereta 
gantung menuju Stasiun 
Rokko Sancho selama 10 
menit, akhiri dengan Bus 
Rokko Sanjo untuk mengitari 
area Gunung Rokko.

Motoyamachomori, 
Higashinada-ku, Kota Kobe, 

Prefektur Hyogo

 Stasiun Rokkōmichi (JR 
West, Tōkaidō Main Line)

ROKKOSAN TOURIST PASS ¥1.000 (Turis Asing) untuk 
fasilitas Kobe City Bus, Cable Car, Ropeway, dan Rokko 
Sanjo Bus (tanpa Tourist Pass, Rokko Sanjo Bus sekitar 

¥210-260 sekali naik)

www.rokkosan.com/en/

Pemandangan 
illumination 
malam hari dari 
Gunung Rokko.

HIROSHIMA HYOGO OKaYAMA   023



024   HIROSHIMA HYOGO OKAYAMA   024    HIROSHIMA HYOGO OKAYAMA

Rokko-Shidare 
Observatory

Menemukan observatori-
um di Gunung Rokko ti-
daklah sulit. Rokko-Shi-

dare Observatory berhasil men-
colok perhatian berkat desainnya 
yang unik hasil karya arsitek Hi-
roshi Sambuichi. Rokko-Shidare 
Observatory ini menjadi tanda 
ikonis karena dibangun di puncak 
tertinggi Gunung Rokko.

Fitur visual utama observatori-
um ini dirancang menyerupai ku-
bah yang terinspirasi dari kerang-
ka daun kering dan pohon besar. 
Saat memijakkan kaki di tempat 
ini, kita akan merasakan langsung 
energi alam dengan hembusan 
angin yang sejuk dari berbagai 
arah. Tentunya, Rokko-Shidare 
Observatory menampilkan 
lanskap wilayah Kansai yaitu kota 
Osaka dan Kobe yang spektakuler.

Poin menarik yang menjadi 

daya pikat dari Rokko-Shidare Ob-
servatory adalah lampu LED yang 
menghiasi seluruh arsitekturnya. 
Warna Rokko-Shidare Observato-
ry kerap berubah mengikuti sua-
sana empat musim. Pada musim 
gugur ini, kita akan melihat warna 
merah menghiasi observatorium. 
Sedangkan pada musim dingin 
akan berubah menjadi warna biru, 
musim semi menjadi warna me-
rah muda, dan warna hijau saat 
musim panas. Hal ini membuat 
Rokko-Shidare Observatory tak 
pernah sepi pengunjung.

Estetika dari bangunan ber-
diameter 16 meter ini berhasil 
menarik lebih dari 100.000 pen-
gunjung setiap tahunnya. Berada 
di Rokko-Shidare Observatory 
akan memberikan pengalaman 
yang mengesankan selama bera-
da di titik tertinggi Gunung Rokko.

1877-9 Gosukeyama, Rokkosan-
cho, Nada-ku, Kota Kobe, 

Prefektur Hyogo

Stasiun Rokkōmichi (JR 
West, Tōkaidō Main Line)

¥300 Dewasa, 
¥200 Anak

www.rokkosan.com/en/view/Dari Stasiun Rokkōmichi, lalu naik Kobe City Bus nomor 16 sekitar 25 menit 
sampai ke Stasiun Rokko Cable Car. Lanjutkan dengan kereta gantung 

menuju Stasiun Rokko Sancho selama 10 menit, akhiri dengan Bus Rokko 
Sanjo untuk mengitari area Gunung Rokko.
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1. Rokko-Shidare Observatory.
2. Auditorium di dalam Rokko-Shidare Observatory.
3. Salah satu instalasi seni di area Rokko-Shidare Observatory.
4. Warna Rokko-Shidare Observatory pada musim gugur.
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Rokko 
International 
Musical Box 
Museum 

Bagi pencinta musik klasik, 
Rokko International Musical 
Box Museum merupakan 

tempat wajib untuk dikunjungi 
karena dihuni oleh warisan kotak 
musik dari berbagai negara. Mu-
seum ini menyimpan banyak alat 
musik otomatis nan langka yang 
terkenal pada akhir abad ke-19. 

Memasuki bangunan ini, kita 
akan merasakan suasana vintage 
dari alat musik dengan berbagai 
cerita dan sejarah yang menarik 
untuk dipelajari.

Atraksi paling memikat di muse-
um adalah konser mini dari kotak 
musik berirama indah yang diputar 
setiap setengah jam di lantai dua. 

 Kita bisa menjelajahi setiap lantai 
bangunan untuk menemukan berb-
agai alat musik langka atau membe-
li kotak musik di lantai dasar.

4512-145 KitaRokko, Rokkosan-
cho, Nada-ku, Kota Kobe, 

Prefektur Hyogo

Stasiun Rokkōmichi 
(JR West, Tōkaidō 

Main Line)

Museum; ¥1.030 
Dewasa, Anak ¥510. 
Music Box Making 
mulai dari ¥1.600.

www.rokkosan.com/en/
museum/

Dari Stasiun Rokkōmichi, lalu naik Kobe City Bus nomor 16 sekitar 25 menit 
sampai ke Stasiun Rokko Cable Car. Lanjutkan dengan kereta gantung 

menuju Stasiun Rokko Sancho selama 10 menit, akhiri dengan Bus Rokko 
Sanjo untuk mengitari area Gunung Rokko.

Music Box Making
Sebagai salah satu 
pendengar musik klasik, 
saya sangat kagum akan 
museum ini. Menariknya, 
Rokko International Musical 
Box Museum menyediakan 
sarana bagi para pengujung 
untuk membuat kotak musik 
sendiri. Tak perlu menunggu 
lama, saya pun langsung 
mendatangi tempat 
pembuatan kotak musik mini 
tersebut. 

Pertama-tama, saya 
disuguhkan oleh deretan 
kotak musik dengan aneka 
lagu yang sangat akrab di 
telinga kita.

Saya memilih lagu Under 
the Sea yang dinyanyikan 
oleh Sebastian dalam film 
Disney The Little Mermaid. 
Lagu tersebut membuat 
saya bernostalgia akan 
masa kecil. Setelah itu, saya 
diajak ke lokakarya untuk 
memulai pembuatan kotak 
musik mini.

Di lokakarya tersebut 
sudah tersedia obeng, 
sekrup, serta sisir besi yang 
menghasilkan suara pada 

EXPERIENCE

cakram kotak musik. Saya 
harus menggabungkan 
semua ornamen itu dan 
memastikan suara yang 
dihasilkan halus dan 
sempurna. Ternyata cukup 
sulit menyeimbangkan 
posisi sisir besi agar 
menghasilkan suara jernih 
saat menyentuh cakram 
yang berputar. Saya 
berulang kali meminta 
bantuan kepada petugas 
agar mendapat hasil yang 
maksimal. Saya sangat 
bersyukur karena petugas di 
sana sangat baik dan ramah.

Setelah menemukan trik 
yang tepat, akhirnya kotak 
musik yang saya rangkai 
dapat menghasilkan 
lagu Under the Sea 
yang sempurna. Suatu 
kebanggaan bagi diri 
sendiri dapat membuat 
sebuah kotak musik 
yang memutarkan lagu 
kesukaan saya.

Proses pembuatan kotak 
musik ini berlangsung 
sekitar 20-30 menit, bahkan 
bisa lebih cepat bagi yang 
sudah lihai merangkainya.

1. Konser music box.
2. Salah satu music box yang ada dipamerkan di Rokko International 

Musical Box Museum.
3. Pengalaman membuat music box sendiri.



Arima Onsen

Arima Onsen terletak di 
balik Gunung Rokko. 
Daerah pemandian air 

panas ini sudah ada sejak abad 
ke-7 dan tercatat sebagai salah 
satu onsen tertua di Jepang.

Terkenal akan resor pemandian 
air panasnya, Arima Onsen kian 
ramai oleh wisatawan dan warga 
lokal pada musim gugur karena 
suhu udara yang mulai mendin-
gin. Ada banyak pilihan resor on-
sen yang dapat kita jumpai antara 
lain Yuya Shohu, Kin no Yu, Gin No 
Yu, dan masih banyak lagi.

Onsen di Arima terbagi men-
jadi dua onsen yaitu kinsen (mata 
air panas emas) dan ginsen (mata 
air panas perak). Kinsen mengan-
dung zat besi dan garam, sedang-
kan ginsen terbagi dalam dua je-
nis yaitu onsen yang mengandung 
zat metal/logam radon dan onsen 
dengan senyawa karbonat. Kinsen 
direkomendasikan untuk penyakit 
sendi dan kulit sedangkan ginsen 
bagus untuk melancarkan sirkula-

si darah dan meningkatkan daya 
penyembuhan alami manusia.

Tak hanya berbagai resor pe-
mandian air panas yang menghi-
asi Arima Onsen, kita juga dapat 
menemukan tempat wisata lain 
khas daerah ini. Area yang kerap 
kali ramai menjadi lokasi foto 
para pengunjung adalah Statue of 
Nene di Nene Bridge dan Statue of 
Hideyoshi di Taiko Bridge. Kedua 
patung ini merupakan sepa sang 
suami istri Panglima Toyotomi 
Hideyoshi dan Nene yang meme-
lihara kemakmuran area Arima 
Onsen. Kedua jembatan berwarna 
merah ini melintasi sungai Arima 
sehingga semakin indah saat mu-
sim gugur.

Area Arima Onsen juga di-
ramaikan dengan toko suvenir, 
kerajinan tangan, restoran, muse-
um, kuil, serta taman indah yang 
wajib didatangi satu persatu. Hal 
ini membuat Arima Onsen menjadi 
tempat favorit untuk beristirahat 
serta berwisata dalam satu waktu.

790-3 Arima-cho, Kita-ku, Kota 
Kobe, Prefektur Hyogo 

Stasiun Sannomiya (JR West, 
Tōkaidō Main Line)

Kin no Yu; Dewasa ¥650, Anak ¥340. Gin no Yu; 
Dewasa ¥550, Anak ¥290. Gabungan Kin no Yu 

dan Gin no Yu ¥850. Yuya Shohu ¥1.500

www.visit.arima-onsen.
com/

Dari Stasiun Sannomiya, naik Bus JR West atau 
Hankyu menuju Arima Onsen sekitar 30 menit.

1.Suasana Arima 
Onsen.

2. Statue of Nene.
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Himeji Castle

Kinosaki Onsen

Himeji Castle berdiri sejak 
1333 dan merupakan satu-sa-
tunya kastel di Jepang yang  
tidak pernah dipugar sehingga 
masih sesuai dengan bentuk 
aslinya. Himeji Castle menun-
jukkan sisi elegan dengan war-
na putih yang menyelimuti ba-
ngunannya. Hal ini membuat 

UNESCO menetapkan kastel 
ini sebagai World Cultural 
Heritage Site pada 1993.

Memasuki kastel ini, kita 
akan melewati gerbang Hishi 
untuk menuju ke Tenshukaku 
yang merupakan menara uta-
ma. Dari lantai teratas Tens-
hukaku, kita dapat mengama-

ti kota Himeji yang memukau. 
Selain itu, kita juga akan meli-
hat bangunan Bizenmaru yang 
merupakan sarana tinggal dari 
pemilik istana.

Keindahan Himeji Castle 
dapat membawa kita mera-
sakan suasana kerajaan Je-
pang zaman dahulu.

Kinosaki-cho Yushima, Kota 
Toyooka, Prefektur Hyogo

68 Honmachi, Kota Himeji, 
Prefektur Hyogo

Stasiun Kinosaki Onsen (JR West, 
Sanin Main Line)

Stasiun Himeji (JR West, Sanyō 
Shinkansen/Sanyō Main Line)

Dewasa ¥600-800, Anak ¥300-400

¥1.000 Dewasa, 
¥300 Anak

www.visitkinosaki.
com/

www.himejicastle.
jp/en/

Dari Stasiun Kinosaki Onsen, jalan kaki sekitar 5 
menit ke pusat kota Kinosaki Onsen.

Dari Stasiun Himeji, naik Bus Shinki sekitar 10 menit ke pemberhentian 
Otemon-mae kemudian jalan kaki sekitar 5 menit.

Salah satu kegiatan dalam daftar 
wajib saat berkunjung ke Jepang 
adalah menikmati onsen. Jika in-
gin mendapatkan pengalaman 
relaksasi yang sempurna, kita 
dapat mengujungi Kinosaki Onsen 
yang dikelilingi laut dan pegunun-
gan. Sebagai salah satu kota pe-
mandian air panas yang tersohor, 

area ini dipenuhi dengan nuansa 
tradisional Jepang dengan dere-
tan bangunan klasik yang megah. 
Estetika dan kesyahduannya seo-
lah tak pernah hilang sejak 1300 
tahun lalu. Oleh karena itu, kota 
onsen ini tak pernah berhenti me-
mikat wisatawan asing dan warga 
asli Jepang.

1. Tempat 
pemandian 
air panas 
di Kinosaki 
Onsen.

2. Suasana 
onsen.

Keelokan 
Himeji 

Castle.
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Okayama Castle / Okayama Korakuen / MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI / Kurashiki Bikan Historical Quarter / Betty Smith Jeans Museum / 
KOJIMA JEANS STREET / KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN/ Hiruzen Jersey Land / Naoshima

OKAYAMA

Menyediakan lanskap memukau di setiap areanya, prefektur Okayama terdiri atas pegunungan di bagian Utara dan laut di bagian Selatan. Daerah ini juga dihiasi 
oleh sejumlah kastel, taman, dan lokasi bersejarah yang nikmat untuk dipandang. Prefektur Okayama beribukota di kota Okayama. Di sini kita bisa melihat kastel 

peninggalan zaman kerajaan bernama Okayama Castle dan kecantikan Okayama Korakuen yang cocok menjadi tempat menikmati musim gugur. 

Okayama Korakuen, prefektur Okayama.
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Prefektur Okayama memiliki satu 
kastel memesona yakni Okaya-
ma Castle yang selesai dibangun 
pada 1597. 

Eksterior kastel ini dilukis dengan 
pernis hitam sehingga dikenal den-
gan sebutan “U-jo” (Benteng Gagak) 
berkat warnanya. Saat ini, hanya be-
berapa bagian atap Okayama Castle 
yang disepuh emas. 

Jika ingin merasakan pengala-
man bak bangsawan, kita dapat 
menghampiri lantai dua untuk 
didandani sebagai seorang prajurit 
atau putri kerajaan. 

Menikmati panorama Okayama 
dan Okayama Korakuen yang luar 
biasa dapat dilakukan dari lantai 
enam kastel ini.

 2-3-1 Marunouchi, Kita-ku, Kota 
Okayama, Prefektur Okayama

 Stasiun Okayama (JR West, 
Sanyō Shinkansen/Sanyō 

Main Line)

¥300 
Dewasa, 

¥120 Anak

www.okayama-kanko.
net/ujo/english/

Dari Stasiun Okayama, naik trem di Stasiun Okayama-Ekimae lalu turun di Stasiun 
Shiroshita, lanjutkan berjalan kaki sekitar 12 menit atau naik Bus OKADEN atau Ryobi 

turun di pemberhentian Kencho-mae lalu jalan kaki sekitar 8 menit.

Mayoritas penduduk dan 
wisatawan dapat menggu-
nakan kereta (JR West atau 
Ibara Railway), bus kota, taksi 
dan trem (Okayama Denki 
Kidō) untuk berkelana ke 
penjuru kota. Beberapa pulau 
di prefektur Okayama ditem-
puh dengan kapal feri. Ada 
beberapa pilihan rute untuk 
bersepeda di prefektur ini 
salah satunya Kibi Bike Path.

 Wisatawan bisa bertolak 
dari Terminal Domestik 
Ba n dara Haneda ke Bandara 
Okayama: 1 jam 5 menit.

 Naik kereta Sanyo Shinkan-
sen ke Stasiun Okayama (JR 
West, Sanyō Shinkansen) dari:
• Kota Hiroshima: Dari Stasi-
un Hiroshima (JR West, Sanyō 
Shinkansen) sekitar 35 menit. 
• Kota Osaka: Dari Stasiun 
Shin-Osaka (JR West, Sanyō 
Shinkansen) sekitar 45 menit.

Okayama Castle

Dress Up Like Royalty
Tak hanya memamerkan 
kegagahannya, istana kerajaan 
ini juga memiliki kegiatan 
yang menarik, salah satunya 
pengalaman untuk mengenakan 

pakaian ala putri kerajaan. 
Tampilan seorang bangsawan 
yang dibalut kimono sangatlah 
mewah, membuat saya ingin 
mencobanya. Segeralah 
saya ke lantai dua untuk 

merasakan langsung menjadi 
seorang putri meski hanya 
dalam waktu beberapa jam.
Petugasnya sangatlah ramah. 
Ia dengan teliti dan piawai 
memakaikan setiap helai baju 

tradisional yang dikenakan 
seorang putri kerajaan. Sebuah 
kesempatan berharga untuk 
dapat mengabadikan momen 
sembari mengenakan busana 
bangsawan di kastel ini.

EXPERIENCE

Okayama 
Castle yang 

memukau.

Pengalaman 
mencoba kimono 
yang dikenakan 
putri kerajaan.
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MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI

12-3 Kotobuki-cho, Kota 
Kurashiki, Prefektur Okayama

Stasiun Kurashiki (JR West, 
Sanyō Main Line)

Gratis www.mitsui-shopping-park.
com/mop/kurashiki/english/

Dari Stasiun Kurashiki, jalan kaki sekitar 8 menit.

Menemukan barang fash-
ion berkualitas tinggi 
tidaklah sulit saat 

berkunjung ke MITSUI OUTLET 
PARK KURASHIKI. Gerai besar 
ini dihuni oleh jajaran toko dari 
label lokal maupun internasi-
onal ternama. Menariknya, kita 

bisa menemukan beragam pro-
duk mulai dari pakaian, sepatu, 
tas, suvenir hingga kosmetik 
dengan harga yang terjangkau. 
Di sini, kita juga dimudahkan 
dengan penawaran pembebasan 
pajak yang tersedia di sejumlah 
toko. Beberapa label global yang 

dapat kita temui di outlet ini an-
tara lain adidas, NIKE, MICHAEL 
KORS, Samsonite, dan Brooks 
Brothers. Tempat ini merupakan 
destinasi tepat untuk berbelanja 
karena dilengkapi fasilitas dan 
panduan yang bersahabat bagi 
para wisatawan.

Okayama Korakuen 
Taman menjadi tempat paling 
tepat untuk menikmati musim 
gugur. Sebagai salah satu dari tiga 
taman terindah di Jepang, Okaya-
ma Korakuen berlokasi di seberang 
Okayama Castle. Dua taman lain-
nya adalah Kairakuen di Mito dan 
Kenrokuen di Kanazawa.

Setiap tahunnya, taman ini ke-
rap menjadi tuan rumah untuk fes-

tival dan acara besar. Tak heran jika 
Okayama Korakuen selalu dibanjiri 
oleh wisatawan dan warga lokal.  

Tak hanya siang hari, lanskap 
Okayama Korakuen disulap men-
jadi tempat penuh romansa pada 
malam hari. Dengan keindahan 
langit malam dan secercah caha-
ya, taman ini tetap memperlihat-
kan kecantikannya. 

1-5 Korakuen, Kita-ku, Kota 
Okayama, Prefektur Okayama

 Stasiun Okayama (JR West, 
Sanyō Shinkansen/Sanyō 

Main Line)

Dewasa 
¥400, Anak  

Gratis

www.okayama-korakuen.jp/
english/

 Dari Stasiun Okayama, naik trem di Stasiun Okayama-Ekimae lalu turun di Stasiun 
Shiroshita, lanjutkan berjalan kaki sekitar 13 menit atau naik bus turun di 

pemberhentian Korakuen-Mae lalu jalan kaki sekitar 5 menit.

Panorama 
Okayama 

Korakuen.

Kemegahan 
MITSUI 
OUTLET PARK 
KURASHIKI.

HIROSHIMA HYOGO OKaYAMA   031
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Kurashiki 
Bikan 
Historical 
Quarter

Bicara soal lokasi roman-
tis di prefektur Okayama, 
satu tempat yang wajib di-

kunjungi adalah Kurashiki Bikan 
Historical Quarter. Suasana kota 
tua Jepang bercampur dengan 
arsitek tur khas Barat semakin 
memperindah tempat ini. Tem-
pat yang terletak di sepanjang 
kanal Sungai Kurashiki ini da-
hulunya merupakan pusat para 
pedagang Periode Edo.

Kurashiki Bikan Historical 
Quarter sering dijadikan latar 
belakang film dan drama berkat 
kemolekannya. Saat memulai 
petualangan menyusuri Kurashiki 
Bikan Historical Quarter, kita akan 
menemukan jajaran kafe, toko 
suvenir, lokakarya, museum, dan 
tempat-tempat lain yang menarik 
untuk dihampiri.

Chuo-Honmachi, Kota 
Kurashiki, Prefektur Okayama

Stasiun Kurashiki (JR West, 
Sanyō Main Line)

 Kurashiki Bikan Historical Quarter; 
Gratis. Ohara House; Gratis. Ohashi 

House ¥550. Ohara Museum of Art ¥1.300

www.kurashiki-tabi.jp/
for/en/ 

 Dari Stasiun Kurashiki, naik taksi sekitar 5 
menit atau jalan kaki sekitar 15 menit.

Sweet Cooking 
Experience
Salah satu camilan 
manis paling terkenal 
khas Kurashiki adalah 
Murasuzume. Kudapan ini 
terbuat dari pasta kacang 
merah yang dibungkus 
dengan adonan panekuk dari 
telur dan tepung. 

Saya tertarik 
menghampiri salah satu 
toko Murasuzume yaitu 
KIKKODO untuk merasakan 
pengalaman seru dalam 
membuat camilan 
nikmat ini. Toko kue ini 
menyediakan fasilitas 
bagi para pengunjung 
untuk dapat membuat 
Murasuzume sendiri.

Sebelum memulainya, 
saya melihat petugas 
mendemonstrasikan 
pembuatan Murasuzume 
terlebih dahulu. Setelah 
selesai memerhatikan 
secara saksama, saatnya 
saya beraksi membuatnya 
dengan tangan sendiri. 

Pertama-tama, saya 
menuangkan tiga adonan 
seperti pembuatan panekuk 

EXPERIENCE

tipis di atas wajan panas. 
Setelah menunggu beberapa 
detik, adonan tersebut harus 
dibalik dan diisi dengan 
sesendok pasta kacang 
merah.

Dengan menggunakan 
tangan, saya berhati-hati 
menggulung adonan 
tersebut. Ciri khas dari 
Murasuzume adalah bagian 
ujungnya dilipit seperti 
pastel namun hanya satu 
bagian.

Membuat kue ini terlihat 
sangat mudah namun 
butuh ketelitian dalam 
menghitung waktu saat 
membalikkan adonan 
dan menggulungnya. Hal 
tersebut menentukan 
kelembutan dari kue manis 
nan lezat ini.

Setelah berhasil membuat 
tiga Murasuzume dengan 
tangan sendiri, sang petugas 
meminta saya untuk segera 
menyicipinya. Ternyata, 
Murasuzume paling nikmat 
jika dimakan selagi hangat, 
khususnya sehabis dimasak 
karena langsung terasa 
meleleh di mulut.

1. Jajaran toko 
yang terdapat 
di Kurashiki 
Bikan 
Historical 
Quarter.

2. Pengalaman 
membuat 
Murasuzume 
sendiri.

3. Perahu 
tradisional 
yang 
menyusuri 
Sungai 
Kurashiki.
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Betty Smith 
Jeans Museum 

Didedikasikan untuk para 
pencinta denim, Betty 
Smith Jeans Museum mer-

upakan satu-satunya rumah dari 
merek celana jin Betty Smith. Pro-
duk lokal ini sudah memproduksi 
celana perempuan sejak 1962. 
Sedangkan Jeans Museum dibuka 
pada 2003. Sampai saat ini sudah 
tercatat hampir 50.000 pengun-
jung setiap tahunnya.

Di Betty Smith Jeans Museum 
I dan II, kita akan dikenalkan ten-
tang asal-muasal hadirnya celana 
denim di Jepang serta kontribusi 
dari Amerika Serikat yang cu-
kup kuat. Nama dari Betty Smith 
sendiri tercetus karena terdengar 
sangat “Amerika” yang modis. 
Merek Levi’s pun mendonasikan 
salah satu celananya sebagai ben-
tuk penghargaan untuk area yang 
memproduksi celana jin terbesar 
di Jepang ini. 

Museum ini turut memajang 
produksi pertama celana Bet-

ty Smith yang terus berinovasi 
hingga mengikuti tren masa kini. 
Selain itu, kita juga bisa melihat 
berbagai alat-alat pembuatan 
celana Betty Smith. 

Lahirnya Betty Smith Jeans Mu-
seum terinspirasi dari masyarakat 
sosial, khususnya pelajar SD yang 
mendalami ilmu sosial dari pabrik 
Betty Smith. Untuk mempermu-
dah pelajar, terciptalah museum 
yang memberikan pengetahuan 
serta penjelasan lengkap menge-
nai Betty Smith.

Hadirnya gerai Betty Smith juga 
terinspirasi dari para tamu mu-
seum yang ingin membeli celana 
denim dengan berbagai model. Se-
bagai alternatif untuk mendapat-
kan celana Betty Smith dengan 
harga yang terjangkau, para pen-
gunjung bisa menciptakan celana 
denim sendiri. Terdapat empat 
tahapan di benak pengunjung, yak-
ni melihat, mempelajari, membeli, 
dan mengalami.

5-2-70 Kojima Shimonocho, Kota 
Kurashiki, Prefektur Okayama

Stasiun Kojima (JR West, 
Honshi-Bisan Line)

Museum; Gratis. Jeans 
Strap Making ¥400

www.okayama-japan.jp/en/
spot/908

Dari Stasiun Kojima, naik taksi atau Bus Kojima Jeans 
sekitar 10 menit.

Jeans Strap Making
Sebagai pencinta denim, hati 
saya cukup berdebar saat 
mendatangi Betty Smith 
Jeans Museum. Sebuah 
pengalaman yang tak 
terlupakan dapat membuat 
jeans strap di lokakarya Betty 
Smith. Memasuki tempat 
ini, saya disuguhi peralatan 
menjahit manual yang 
sangat unik.

Saat memulai pembu-
atan jeans strap, saya 
berkesempatan memilih 
kain jin untuk dipasangkan 
dengan kancing berlogo 
Betty Smith. Saya memilih 
kain jin biru dan kancing 
berwarna merah yang 
menjadi warna utama Betty 
Smith. 

Setelah memilih, saya 
menggunakan alat manual 
yang mengandalkan tekanan 
kaki kita. Nyatanya, proses 
pembuatan jeans strap ini 
hanya memakan waktu lima 
menit. Sungguh sebuah 
pengalaman yang berkesan 
untuk mendapatkan kenang-
kenangan dari Betty Smith 
Jeans Museum.

EXPERIENCE

1. Salah satu pameran yang ada di Betty 
Smith Jeans Museum.

2. Hasil karya membuat jeans strap.
3. Beragam celana jin berkualitas tinggi 

dari Betty Smith.
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KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN

National Park Resort KYUKAMURA HIRUZEN-KO-
GEN merupakan tempat persinggahan yang terletak 
di kaki gunung Hiruzen Three Peaks atau tiga puncak 
gunung setinggi 1,200 meter, di antaranya Gunung 
Kami-Hiruzen, Gunung Naka-Hiruzen, dan Gunung 
Shimo-Hiruzen.

Resor ini merupakan fasilitas milik pemerintah 
yang menyuguhkan pemandangan pegunungan dan 

dataran hijau luas dari setiap kamarnya. Terdapat 
dua jenis kamar yang tersedia, model kamar tra-
disional Jepang yang menggunakan tatami dan mo-
del kamar Barat. 

Resor dataran tinggi Hiruzen-kogen juga sering 
diramaikan pengunjung yang ingin bersantap ria di 
restoran sembari menikmati pemandangan Hiruzen-
kogen yang memesona.

Kami-Fukuda, Hiruzen, Kota 
Maniwa, Prefektur Okayama

Stasiun Neu (JR West, 
Hakubi Line)

Tergantung fasilitas www.qkamura.or.jp/
en/hiruzen/

Dari Stasiun Stasiun Neu, naik taksi atau bus jemputan (reservasi) 
sekitar 35 menit.

KOJIMA JEANS STREET

Surga denim adalah pang-
gilan tepat untuk KOJIMA 
JEANS STREET. Memburu 

barang-barang berbahan dasar 
denim terlengkap ada di tempat 
ini. Menyusuri jalanan di KOJIMA 
JEANS STREET, kita akan mera-
sakan suasana retro berkat hampir 

40 gerai yang menjual produk lokal 
beraneka ragam di antaranya  BIG 
JOHN, MOMOTARO JEANS, pure 
blue japan®, Kamikaze Attack, dan 
masih banyak lagi.

Awal mula lahirnya celana jin 
di Kojima terjadi berkat maraknya 
pohon kapas yang merupakan ba-

han utama dari kain tenun. Area 
Kojima merupakan wilayah perai-
ran, di mana sebagaian besar tanah 
dataran Okayama mengandung ka-
dar sodium dan tumbuhan yang ta-
han garam adalah pohon kapas. Hal 
inilah yang menyebabkan tingginya 
produksi kapas di daerah Kojima.

Kojimaajino, Kota Kurashiki, 
Prefektur Okayama

Stasiun Kojima (JR West, 
Honshi-Bisan Line)

Gratis www.okayama-japan.jp/en/
spot/906

Dari Stasiun Kojima, naik taksi atau Bus Kojima Jeans sekitar 5 menit atau 
jalan kaki sekitar 15 menit.

Pemandangan 
yang diambil dari 

KYUKAMURA 
HIRUZEN-KOGEN.

Salah satu 
toko di 
KOJIMA 
JEANS 

STREET.



HIROSHIMA HYOGO OKaYAMA   035HIROSHIMA HYOGO OKAYAMA   035

Destinasi Lain untuk Dikunjungi

Naoshima

Naoshima, Kagawa-gun, Prefektur 
Kagawa

Stasiun Uno (JR West, Uno Line) Gratis www.naoshima.net/en/Dari Stasiun Uno, jalan kaki 8 menit ke Pelabuhan Uno lalu naik feri ke
 Naoshima sekitar 20 menit.

Naoshima merupakan sebuah pulau yang memiliki daya tarik tersendi-
ri bagi para wisatawan, khususnya pencinta seni. Terletak di antara 
kota Takamatsu dan Okayama, pulau penuh seni ini berada di wilayah 
prefektur Kagawa. Meskipun begitu, area ini lebih mudah diakses dari 
prefektur Okayama. 

Pulau ini merupakan tempat tinggal berbagai museum yang mema-
merkan karya seniman ternama di dunia. Benesse Art Site Naoshima 
merupakan sebuah komplek dengan seni dan arsitektur kontemporer 
yang dihuni oleh Chichu Art Museum, Benesse House Museum, Lee Ufan 
Museum, Art House Project, ANDO MUSEUM, dan masih banyak lagi.

Hiruzen Jersey 
Land
Peternakan luas penuh panorama mengagumkan ini meru-
pakan salah satu zona pengembangbiakan sapi perah jenis 
sapi Jersey terbesar di Jepang.  Di sini kita dapat menyaksikan 
keagungan Hiruzen Three Peaks sembari melihat sapi Jersey 
yang mengisi ladang rumput luas.

Peternakan ini merupakan fasilitas milik perusahaan susu 
Hiruzen Dairy Farm. Tempat ini menyediakan rangkaian pro-
duk mulai dari susu kotak dan botol, mentega, kue, yoghurt, 
keju, krim, serta makanan lainnya berbahan baku orisinal dari 
sapi Jersey.

956-222 Nakafukuda, Hiruzen, Kota Maniwa, 
Prefektur Okayama 

 Stasiun Neu (JR West, Hakubi Line) Gratis www.okayama-japan.
jp/en/spot/15751

Dari Stasiun Neu, naik taksi sekitar 35 menit.

1. Sapi Jersey.
2. Salah satu 

produk di 
Hiruzen 
Jersey Land.

Instalasi paling 
ikonis di Naoshima 

karya Yayoi 
Kusama.
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Kuliner dan Oleh-oleh

Hiroshima Okonomiyaki

Kobe BeefMurasuzume

Momiji Manjyu Oyster

Hiruzen Yakisoba Hakuto (White Peach)

Kibi Dango

Terdapat dua Okonomiyaki di Jepang yaitu versi 
Hiroshima dan Osaka. Bedanya, Okonomiyaki 
Hiroshima dilengkapi dengan mi sehingga wajib 
dinikmati selama berada di Hiroshima. Jika ingin 
mencicipinya, wisatawan dapat mampir ke 
Okonomimura (http://www.okonomimura.jp/
foreign/english.html).

Terkenal di seluruh dunia, makanan berkualitas 
ini tidak main-main dalam memberikan 
kenikmatan di lidah. Manjakan perut Anda 
dengan mendatangi KISSHOKICHI di Nankinmachi 
(Chinatown).

Camilan manis ini terbuat dari adonan 
telur dan terigu berbentuk seperti panekuk 
yang membungkus pasta kacang merah. Di 
Kurashiki Bikan Historical Quarter, Anda dapat 
membuatnya sendiri .

Kue berbentuk daun maple yang berisi pasta 
kacang merah ini merupakan kudapan lezat nan 
lembut khas Miyajima dan bisa dijadikan oleh-
oleh .

Miyajima merupakan tempat terbaik bagi para 
pencinta seafood untuk mencicipi kelezatan oyster 
(tiram) khususnya saat musim dingin. Setiap 
akhir pekan kedua bulan Februari diselenggarakan 
Miyajima Oyster Festival yang berlokasi tepat di 
depan dermaga Miyajima.

Hiruzen-kogen mempersembahkan mi goreng 
yang dibumbui spesial dengan saus miso dan 
daging ayam. Datangi restoran yang berada 
di Hiruzen-Kogen Center Joyful Park untuk 
menyantap hidangan lokal ini.

Okayama terkenal dengan produksi Hakuto yaitu 
persik yang menampilkan kulit dan daging buah 
berwarna putih susu dengan sedikit sentuhan 
merah muda. Dapat dinikmati saat berada di 
prefektur Okayama sekitar Juli-Agustus.

Kue Jepang yang terbuat dari tepung millet, 
tepung ketan, dan gula, lalu dibentuk bulat 
seperti bola. ini sangat populer di Okayama 
karena menjadi bagian penting dalam cerita 
rakyat Momotaro.
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Hakuto (White Peach)

Pilihan 
Hotel

(Hiroshima, 
Okayama &

Hyogo)

AKI GRAND HOTEL
  www.akigh.co.jp/
  1-1-17 Miyajimaguchinishi, Kota Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima
 Stasiun Miyajimaguchi (JR West, Sanyō Main Line) 

Arima Grand Hotel
 www.arima-gh.jp/english/
 1304-1 Arimacho, Kita-ku, Kota Kobe, Prefektur Hyogo
 Stasiun Sannomiya (JR West, Tōkaidō Main Line)

Hiroshima Tomonoura Resort Hotel Ofutei
 www.ofutei.com/en/
 136 Tomo, Tomocho, Kota Fukuyama, Prefektur Hiroshima 
 Stasiun Fukuyama  (JR West, Sanyō Shinkansen/Sanyō Main Line)

Yubara Kokusai Kanko Hotel Kikunoyu
 www.yubara-kikunoyu.com/en/
 16 Yubaraonsen, Kota Maniwa, Prefektur Okayama
 Stasiun Okayama (JR West, Sanyō Shinkansen/Sanyō Main Line)

HOTEL GRANVIA OKAYAMA
  www.granvia-oka.co.jp/
 1-5 Ekimotomachi, Kita-ku, Kota Okayama, Prefektur Okayama
 Stasiun Okayama (JR West, Sanyō Shinkansen/Sanyō Main Line)

Selain menemukan kenyamanan semasa menginap, tersedia pula 
fasilitas untuk mengikuti pelayaran malam ke Kuil Itsukushima. 
Berangkat dari dermaga hotel, para tamu dapat menikmati 
pemandangan malam dari kuil dan O-torii (gerbang raksasa).

Penginapan ini menyediakan fasilitas kamar bernuansa Jepang dan 
Barat. Wisatawan dapat merasakan kenyamanan berendam air 
panas yang merupakan salah satu daya pikat dari kota Arima Onsen. 
Penginapan ini adalah salah satu hotel mewah di Arima Onsen.

Berlokasi di tengah pegunungan, penginapan ini diramaikan oleh 
para wisatawan karena fasilitas Muslim-friendly yang disediakan. 
Untuk para pengunjung Muslim, disediakan pakaian khusus untuk 
onsen hingga sertifikat halal untuk menu makanannya. 

Salah satu properti bintang empat di pusat kota Okayama ini 
dikelilingi area wisata populer seperti Okayama Orient Museum, 
Okayama Castle, dan Okayama Korakuen. Penginapan ini 
menghadirkan fasilitas mewah yang bernuansa modern.

Hotel ini menyuguhkan pemandangan alam dan kota pelabuhan 
Tomonoura yang indah. Menyuguhkan pemandian air panas yang 
menghadap ke laut, hotel ini bertujuan memberikan pengalaman 
relaksasi yang berkesan selama menginap.
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Panduan Rute Hiroshima - Okayama - Hyogo

HIROSHIMA 
ORIZURU 
TOWER

Hiruzen Jersey 
Land

Hiroshima Peace 
Memorial Museum

Betty Smith 
Jeans Museum

Rokko Shidare-
Observatory

Rabbit Island 
Ōkunoshima

Okayama 
Korakuen

Nankinmachi (Chinatown) & 
Sannomiya Center Gai 

Shopping Street

Hiroshima Peace 
Memorial (Atomic 

Bomb Dome)

KYUKAMURA 
HIRUZEN-KOGEN

Kurashiki Bikan 
Historical Quarter

Gunung 
Rokko

Miyajima

KOJIMA 
JEANS STREET

Rokko International 
Musical Box Museum

Tomonoura

Okayama 
Castle

Arima Onsen

+- 3 menit jalan 
kaki ke

+- 9 menit naik 
taksi ke

+- 5 menit naik taksi, 
kemudian  +- 2 jam 
naik kereta, lanjut 
+- 35 menit naik 

taksi/bus jemputan ke

+- 10 menit naik bus/
taksi, kemudian
+- 50 menit naik 

kereta, lanjut
+- 5 menit naik 

taksi ke

+- 10 menit naik bus/
taksi ke

+- 10 menit jalan kaki, 
kemudian +- 8 menit naik 

bus/trem, +- 25 menit naik 
kereta, lanjut +- 5 menit 

naik bus/taksi ke

+- 8 menit jalan 
kaki ke

+- 35 menit naik taksi, 
kemudian +- 3 jam 
naik kereta, lanjut

+- 5 menit jalan 
kaki ke

+- 10 menit jalan kaki, 
kemudian +- 10 menit 
naik trem, +- 30 menit 
naik kereta, lanjut +- 10 

menit naik feri ke

+- 10 menit naik feri, 
kemudian +- 1 jam 30 

menit naik kereta, +- 10 
menit jalan kaki, lanjut 
+- 15 menit naik feri ke

+- 15 menit naik feri, 
kemudian +- 10 menit 
jalan kaki, +- 50 menit 

naik kereta, lanjut +- 30 
menit naik bus ke

+- 5 menit naik bus ke

+- 8 menit jalan 
kaki ke

+- 8 menit jalan kaki, 
kemudian +- 5 menit 

naik kereta,  +- 25 menit 
naik bus, lanjut +- 10 

menit naik cable car dan  
+- 10 menit naik kereta 

gantung ke

+- 8 menit naik bus ke

+- 30 menit naik bus, 
kemudian +- 20 menit 

naik kereta, +- 8 
menit naik bus/trem, 

lanjut +- 10 menit 
jalan kaki ke

+- 8 menit jalan kaki, 
kemudian +- 12 menit 
naik kereta gantung, 

lanjut +- 12 menit 
jalan kaki ke
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Mayapada Tower II, Semi Ground Floor
Phone : +62 - 21 – 2923 8888 
Email  : branch1@mayapada.panentour.com

Phone : +62 - 21 – 574 4430 
Email  : branch2@wisma46.panentour.com

Phone : +62 – 31 - 566 6200 
Email : branch3@surabaya.panentour.com

Jl. Suryopranoto No 49
Tel  : (021) 385 5388 (Hunting) 
E-mail : panentour@panentour.com

Head Office :
Wisma 46 Kota BNI 3rd Floor Surabaya

Branch Office :
www.panentour.com panentour @panentour panentour

Hiroshima
Okayama

Osaka, Kobe, Okayama, Hiroshima
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HIMEJI TOURIST 
INFORMATION CENTER 
JR Himeji Station, 210-2 
Ekimae-cho, Kota Himeji, 
Prefektur Hyogo
+81-79-287-0003 

HIROSHIMA AIRPORT 
INFORMATION DESK
64-31, Hongo-cho, Kota 
Mihara, Prefektur Hiroshima
 
HIROSHIMA CITY TOURIST 
INFORMATION CENTER 
(REST HOUSE, PEACE 
MEMORIAL PARK) 
Rest House, Peace Memorial 
Park, 1-1 Nakajima-cho, 
Naka-ku, Kota Hiroshima, 
Prefektur Hiroshima
+81-82-247-6738

HIROSHIMA MIYAJIMA-
GUCHI TOURIST 
INFORMATION CENTER 
1-11-7 Miyajima-guchi, Kota 
Hatsukaichi, Prefektur 
Hiroshima
+81-829-56-0600

HIROSHIMA ORIZURU 
TOWER TOURIST 
INFORMATION CENTER 
1-2-1 Ootemachi, Naka-ku, 
Kota Hiroshima, Prefektur 
Hiroshima +81-90-7131-8055

JR HIROSHIMA STATION 
SOUTH EXIT TOURIST 
INFORMATION OFFICE 
Matsubara-cho 4, Minami-
ku, Kota Hiroshima, 
Prefektur Hiroshima
+81-82-261-1877

KANSAI TOURIST 
INFORMATION CENTER 
KANSAI INTERNATIONAL 
AIRPORT
Kansai International Airport 
Terminal 1. Bldg. 1F, 1 
Sensyu Kuko naka Tajiri-
cho, Sennan-gun, Prefektur 
Osaka
+81-72-456-6160

KINOSAKI ONSEN TOURIST 
INFORMATION SOZORO 
96 Yushima Kinosaki-cho, 
Kota Toyooka, Prefektur 
Hyogo
+81-796-32-0013

MOMOTARO TOURIST 
INFORMATION CENTER 
Basement No.6, Ichibangai 
Ekimotomachi, Kita-ku, 
Kota Okayama, Prefektur 
Okayama
+81-86-222-2912

TOURIST INFORMATION CENTERS

O-torii Miyajima, prefektur Hiroshima (saat air surut).


