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Panduan Wisata Kota Shin Onsen
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新温泉町

Situs web resmi
dapat diakses
melalui kode QR.

Kota
Shin onsen
Dikenal sebagai kota pemandian air panas ternama sejak zaman Heian,
dan kota pelabuhan yang menghasilkan beraneka ragam ikan laut.
Kota Shin onsen merupakan tempat wisata yang memiliki dua wajah
yang Terkena oleh bayangan gunung.
Kota yang diliputi nuansa pemandian air panas dikelilingi oleh laut dan
gunung hijau yang kaya.
Shilakan kunjungi ibukota jepang masa lampau Kyoto dan lokasi
pemandian air panas yang terbentang dari Kinosaki sampai ke Kinki.

Kirinjishi

Shishimai (barongsai) adalah tari
upacara untuk mengusir hal-hal buruk
atau penyakit dll.
Di kota Shin onsen, barongsai yang
dipanggil Kirinjishi , bercampur dengan
perumpamaan dari legenda hewan suci di
tiongkok, Kirin (jerapah) . Tari
barongsai itu diwariskan sebagai tari
tradisi hingga saat ini.
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Pemandian
panas tinggi
Banyak rezeki dari air panas alam.
Di kota ini yang diberikan nama Onsen
adalah tiga area yaitu Hamasaka Onsen,
Yumura onsen dan Shichikama Onsen.
Anda pasti akan mengalami dan mengetahui
hal-hal tentang Onsen yang bagus.

Arayu
Yumura onsen adalah tempat pemandian
air panas tua kebanggaan, yang berusia lebih
dari seribu tahun yang bersejarah. Menurut sejarah,
Yumura onsen ditemukan pada tahun 848 oleh sekte
Tendai generasi ke-3 berkuasa, Jikaku Daishi. Arayu
adalah sumber mata air panas dari Yumura onsen,
memiliki suhu tertinggi di Jepang yaitu 98℃ dan
mengeluarkan air panas 470 liter paer menit. Selain itu,
jika digabungkan dengan 60 lebih sumber pemandian air
panas di sekitarnya, setiap menit menyemburkan air
panas sebanyak 2.300 liter. Air panas alam digunakan
bukan untuk hanya tempat penginapan tetapi untuk
rumah-rumahan sekitar daerahnya juga.
Anda dapat merasakan kebudayaan kehidupa sehari-hari.
Misalnya seperti membuat telur rebus di pemandian air
panas Arayu atau "Footbath" di tempat-tempat khusus
yang ada di pinggir sungai Haruki.
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Gerbang laut biru
(Gerbang Shitaara)

地人

San'in Kaigan
UNESCO
Global Geopark
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Oginosen Hutan kayu beech

Air terjun
Sarutsubo

Dataran tinggi Ueyama
Salah satu diantara 300 gunung
terkenal di Jepang yaitu Oginosen
(ketinggian 1.310 m). Dataran
tinggi Ueyama terletak di bawah
gunung Oginosen. Di sekitar
dataran tinggi tersebut ada padang
rumput perak dan hutan kayu
beech, dapat dinikmati sembari
melakukan tracking.

Asahi domon

Geopark adalah sebuah taman alam yang menurut ilmu pengetahuan terdiri dari
beberapa warisan kondisi geologi yang penting. Umumnya digunakan untuk konservasi
warisan kondisi geologi dan ilmu bumi, dan bertujuan untuk memberdayakan warga
lokal melalui pariwisata warisan kondisi geologi.

San'in Kaigan geopark adalah global geopark.

Shishinokuchi
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(Dinding batu alam
berbentuk mulut singga)
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Sapi Tajima
Daging sapi Kobe yang terkenal di seluruh
dunia adalah semua dibuat dari sapi Tajima,
dan tidak tercampur dengan sapi jenis lain.
Lebih dari 700 tahun yang lalu, kualitas
terbaik daging sapi telah tercantum, sehingga
kehebatan tersebut telah diketahui sejak masa
lampau. Kampung halaman sapi Tajima adalah
daerah sekitar sini. "Daging marbled" terbuat
dari daging sapi Tajima yang lezat dan enak
karena perpaduan antara otot sapi Tajima dan
lemak yang memiliki aroma.

和
食
Makanan Jepang
Masakan Jepang adalah ditetapkan sebagai Budaya Takbenda
Warisan Manusia oleh UNESCO. Kota Shin onsen merupakan salah
satu tempat spesial yang dapat dipanen bahan masakan Jepang. Oleh
karena itu, Anda dapat menikmati masakan yang terbuat dengan
bahan dari tempat sini di penginapan atau hotel di dalam kota.
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Kepiting Matsuba
Kepiting Matsuba (kepiting salju jantan) dipuji sebagai hidangan
"raja kenikmatan di musim dingin". Jumah banyak penangkapan
kepiting di kota Shin onsen terkenal di Jepang. Kepiting betina
dipanggil "sekogani", ukurannya lebih kecil dari jantan tetapi
dagingnya lebih padat dan rasanya lebih enak.
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Weeping sakura
di candi Taiunji

神閣
社

仏
Kuil dan candi
Agar mengetahui sejarah dan kebudayaan Jepang atau jiwa
orang Jepang, silakan mengunjungi kuil-kuil dan candi.
Di kota ini ada candi yang mendewakan patung Budha yang
berharga dan kuil yang berisikan barongsai khas Hyogo
(Kirinjishi).

Candi Antai

Neruke Muho

Candi Soto di kota Shin onsen "Candi Antai" adalah dojo yang didirikan
untuk berlatih ajaran guru zen Dogen. Sambil orang Jepang dan orang
asing sibuk bekerja keras secara mandiri, Zazen (kedudukan dewa) dikirim
sebagai pusat latihan kehidupan. Neruke Muho adalah seorang kepala candi
Antai dari generasi ke sembilan. Pada tahun 1968, lahir di Jerman, saat
SMA pernah bertemu dengan zazen, dan seperti mimpi ingin menjadi
seorang biksu Zen. Ia mengambil jurusan ﬁlsafat dan studi Jepang di
perguruan tinggi, belajar di Jepang. Ia telah menjalani pelatihan di candi
Antai dan sebuah kuil di Kyoto dan Fukui. Untuk membuka dojo zen
secara mandiri, di usia 33 tahun ia turun gunung tetapi setengah tahun
kemudian ia mendengar berita kematian gurunya dan kembali pulang ke
gunung. Saat ini pembimbingan dan kegiatan belajar bagi pengikut Zen dari
dalam dan luar negeri juga dikeluarkan dalam bentuk buku.
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Festival hilir
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Jarum dulu
dan sekarang

Budaya
文
化

Pada akhir zaman Edo di pantai kota Shin
onsen, produksi kawat dan jarum jahit mulai
berkembang pusat sehingga dikenal dengan
nama "Hamasaka Misuyahari". JICO (NIPPON
PRECISION JEWEL INDUSTRY) didirikan
sebagai pabrik jarum pada tahun 1873. Dengan
lahirnya teknologi tersebut jarum baja
gramafon diproduksi dan gramofon jarum
permata serta peralatan berlian dan barang
lain-lain mulai berkembang. Poros berbahan
stainles untuk menyeragamkan berlian melalui
teknologi elektrodeposisi adalah andalan
Jepang. Hasil produksi jarum rekorder buatan
tangan pengrajin berjumlah sekitar 2000 jenis,
dan telah di ekpor ke lebih dari 100 negara.
Bagi pecinta rekorder dalam dan luar negeri
kehadiran (jarum rekorder) sangat diperlukan.

Musim dingin
Daerah Tajima di kota Shin onsen adalah
daerah hujan salju tebal, memiliki lokasi ski
hingga 10 tempat, merupakan harta karun
untuk kegiatan salju. Salah satunya adalah
di Tajima Pasture Park, Anda dapat
bermain ski serta dapat menikmati kereta
luncur. Lalu karena ada lapangan salju yang
luas, Anda juga dapat bersenang-senang
dengan membuat boneka salju dan bermain
perang salju bersama keluarga.

Tajima Pasture Park

Acara

Iklim dan struktur tanah mempengaruhi
budaya area tersebut.
Melalui sektor industri dan pariwisata, budaya
kuno dan modern kota ini dapat diketahui.

April

Festival cumi-cumi Hamasaka Minato

Mei

Lomba maraton Kirinjishi

Juni

Festival pemandian air panas Yumura
(Shobu otsunahiki: Lomba tarik tambang)

Turnamen petak umpet seluruh Jepang

Pabrik pembuat jarum rekorder.
Dibuat dengan hati-hati satu per satu
dengan tangan mulai dari produksi
hingga pengecekkan.

Juli

Festival lomba kembang api musim
panas di desa Hamasaka
Festival rasa syukur sapi Tajima
"Toro Emaki"

Agustus

Festival api Yumura

September

Tajima "Festival sapi"

November

Festival kepiting Hamasaka Minato Setiap tahun pada bulan Juni, di kota pemandian air panas Yumura

Seni
pertunjukkan
rakyat
Di tiap-tiap daerah seni
pertunjukan tradisional
seperti "Barongsai khas Hyogo
(Kirinjishi)" dan "Tari
Zanzaka" telah diwariskan.
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digelar turnamen petak umpet seluruh Jepang. Permainan
tradisional anak-anak Jepang "petak umpet" disusun menjadi sebuah
acara. Peserta akan menikmati dengan berpakai kostum Halloween.

Kebudayaan baru Jepang

"Karakter Yuru"

Kota ini memiliki maskot
bernama (Yutan dan Hama
chan). Daerah seperti Arayu
Tamago dan lobak (Hamadaikon)
dll yang istimewa dan khas,
serta suguhan kegiatan meriah.
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Laut Jepang
Pasar ikan
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Destinasi pariwisata
dermaga pantai Tajima

di sekitar stasiun
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Museum Geopark pantai San'in
Warga Hamasaka
Sun Beach
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Gedung kereta barang
"Ruang Tetsuko"
Tiba di
Yumura Onsen

Monumen leluhur
Hamasaka (Imeitei) D
Karena rumah hutan, dan
rumah Shichikama
direnovasi, di pintu masuk
terdapat gantungan
lambang keluarga
Shichikama tanpa warna,
untuk menghindari
mushibah dan kemungkinan
terbukanya kembali ruang
masa lampau.

C

E
Monumen
Informasi seputar
perpustakaan
berjalan kaki di kota
Kanto Buntaro
“Pertapaan shoraian”
Merupakan perpustakaan
yang dibangun untuk
menghormati kota
kelahiran pendaki bernama
Kato Buntaro. Di lantai 2
barang-barang peninggalan
dan dokumen milik Kato
Buntaro dipamerkan, dan
ada pula buku-buku
tentang gunung.

Di dalam gedung pada "Hon Misuya"
terdapat seluruh nama orang yang
berperan mempopulerkan jarum
Hamasaka (jarum jahit) ke seluruh
Jepang dan ada pula sudut pameran
aplikasi teknologi yang melahirkan
jarum baja (jarum gramofon).
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Onsen

Terowongan Mio

Hamasaka
Moroyose

Pelabuhan Kamaya

Pelabuhan
Igumi

Shiofukizaki

Igumi
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Pemandian air panas Hamasaka sebagai pusat
daerah laut dan pemandian air panas.
Khususnya kepiting Matsuba, sosis ikan
panggang, rumput laut, wangi dupa, pantai
berbatu yang merupakan kenikmatan musim
panas akan kami suguhkan untuk Anda.
Tur ke pantai, mandi air laut, serta
pengobatan dengan mandi air panas dan
lain-lain dapat dinikmati sepanjang tahun.
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Kantor balai kota Shin onsen
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Acara kembang api
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Sungai Takimi di
taman Baikamo
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Tiba di
Kota Tottori
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Taman nasional
pantai San'in

G
Asosiasi pariwisata
Hamasaka

Kutani

Jalan gunung Tokan

Kota Kami

▲Gunung Rendai
628
▲Gunung Kuto
650

Candi Antai

Guest
House

dalam area

Sumber air panas
Hamasaka, Ishi Jizo

G
Matsu no yu Pusat rekreasi air panas pinus di pantai Hamasaka
Fasilitas pemandian air panas yang ada di dekat pantai.
Anda dapat menginap dengan harga yang wajar dengan
akomodasi mudah di kota.

Yutopia Hamasaka

F

Ruang pemandian umum yang luas,
tersedia pemandian dengan busa dan
pemandian jacuzzi yang terbaik untuk
kecantikan dan kesehatan, sehingga
dapat mengusir lelah dalam tubuh.

Pemandian air panas
Shichikama “Yuraku kan”

H

Pemandian umum yang dialiri
dengan 100% air dari sumber
mata air asli. Seperti namanya,
ada pemandian terbuka
menggunakan ketel besar.
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Lingkungan
sekitar Arayu

F
Candi Taiunji
(Weeping sakura candi Taiunji)

D

Kuil Yahata

E
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▲Gunung Ozora
575.5

Rumah kayu log Kanada

C

Museum fosil
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Terowongan Gamo

Museum rakyat Dataran
tinggi Ueyama

B

Jalan gunung
Haruki

Candi Shofuku
Bunga sakura
Kuil Shofuku

di sekitar Arayu

A

Arayu
footbath
Jalan cetakan tangan para selebriti

Lapangan Yumechiyo
Patung Yumechiyo
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Jembatan pelangi

Daerah alam yang kaya dengan pusat
pemandian air panas Yumura. Setelah
bersenang-senang melakukan trakking di
dataran tinggi Ueyama, bagaimana masuk
ke dalam pemandian air panas Yumura
untuk menghilangkan lelah.

Dataran tinggi
Ueyama

▲Guning Ue
946

Air terjun Lembah
Kirigataki Kirigataki

Sun

gai

▲Gunung
Oginosen
1309.9

Landmark observasi
di taman Seisho

Dataran
Hataganaru
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Museum sapi Tajima
Taman area ski

▲Gunung Ushigamine
712.8

Fasilitas rumah kayu log yang
seluruhnya terbuat dari kayu yang
diimpor dari Kanada. Rumah ini dapat
disewakan sepanjang tahun dan
peralatan masak di dapur juga selalu
disediakan dengan lengkap. Apalagi,
tersedia pemandian air panas alami
di kamar.

▲Gunung
Joga
562.4

Dari Jembatan
Onsen
Landmark
observasi tam
an
Seisho terlihat.
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Patung
Yumechiyo

Di Arayu ada
tempat khusus
untuk mereb
us
sayuran.

Ilusi cahaya
Jajaran warna-warni cahaya kota yang dipancarkan
menimbulkan suasana berbeda dengan di siang hari,
menjadi bernuansa romantis.

A

Footbath
Hanya dekat dari Arayu, tempat merendam
kaki terbuka yang didirikan sepanjang
sungai Haruki. [Buka setiap hari]

B
Hyogo Prefectural
Tajima Pasture Park
Adalah fasilitas rekreasi
lengkap yang dapat bermain
dengan hewan di lingkungan
alami. Di dalam taman ini juga
ada "Museum sapi Tajima" dan
"Gedung untuk hewan kecil".
Tersedia tempat penginapan
dan tempat bermain ski pada
musim dingin.

Restoran daging Tajima “Kaede”

D

Restoran yang menyediakan menu stik daging Tajima.
Di toko dengan gaya "teppanyaki", Anda dapat
menikmati kelihaian tangan chef bagai samurai.
Tersedia tempat spa dengan fasilitas "Refresh Park
Yumura".

Anda dapat
bermain deng
an
hewan kecil
seperti walab
i.

Arayu

A

Onsen

dalam area

Refresh Park Yumura
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Fasilitas onsen yang dapat masuk
dengan memakai baju berenang.

F

Refresh Park Yumura

F

Sumber air panas Yumura yang digunakan adalah taman
pemandian air panas di tengah alam. Ada 8 jenis bak
mandi yang menyenangkan dan luar ruangan pemandian
air panas. Selain itu ada juga kolam berenang air panas
sepanjang tahun.

Yakushiyu

E

Tempat pemandian air panas Yakushi yang
berada di dekat Arayu, memiliki air bening
dan jernih serta lembut untuk kulit. Setelah
mandi pun kulit akan terasa segar dan halus.
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Lokasi

Museum pasir Tottori

Kota
Shin onsen

Sapporo

Terletak di posisi sekitar tiga setengah
jam dari tujuan wisata utama di wilayah
Kansai, terdapat rute tur wisata baru.
Inginkah Anda mencoba merasakan
sentuhan pesona pedesaan Jepang.

Bandara Conan
bukit pasir Tottori

Laut Jepang
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Bandara internasional
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Hiroshima

Kota Shin onsen
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Bandara Haneda
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Chizu
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Bandara Kobe

Jalan tol Kinki

Gunung Fuji

Kobe

Kastil Takeda

Chizushuku/Itaibara

Gunung Arashi

Kastil Himeji

Osaka
Bandara Internasional
Kansai
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Kasuga IC・JCT

Bandara
Internasional
Kansai

Tokyo
Kyoto

Anda sedang melihat
sampul belakang dari
asal mula model kursus.

Sungai Kako

Laut pedalaman Seto

Tottori

Plan A
Plan B

Fukuchiyama
IC

Kobe

Titik balik
OkayamaHiroshima

Kota Shin onsen

Ayabe JCT
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Fukusaki IC
Jalur ekpres Sanyo

183㎞

Izushi
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Prefektur
Hyogo

Jalur ekspres
Chugoku

Titik balik
Okayama-Hiroshima

Lintasan jalan
tol Kyoto

Jalan tol utara
Kinki-Toyooka

Akses jalan Bantan

55m

E

Wadayama

Yabu IC

Kota Shin onsen (stasiun Hamasaka)

44m
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Hyonosen IC 312

Tokyo
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Kota Toyooka 312

Bandara
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Tajima
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Tottori

Waktu yang dibutuhkan

Kereta api
Kyoto Tango

Kinosaki
onsen

B

A

Rumahan di atas teluk
(Ine no funaya)

Kinosaki onsen

Daijouji

Plan C
Anda sedang melihat
sampul belakang dari
asal mula model kursus.

Pemandangan malam Kobe

Istana Osaka
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