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Transportasi utama menuju Fuefuki

Kota Fuefuki yang terletak di
bagian tengah Jepang

■Mobil
Nagoya

Bandara New Tokyo International (Narita)→Tokyo (1 jam 30 menit)

Tokyo → Fuefuki ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (2 jam)
Nagoya → Fuefuki ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (3 jam)
Osaka → Fuefuki ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (5 jam)

Tokyo

Osaka

Kontak Alamat Ichibe 777, Fuefuki, Yamanashi, Jepang

■Kereta JR
Tokyo → Fuefuki ・ ・ ・ ・ (1 jam 40 menit)
Nagoya → Fuefuki ・ ・ ・ (3 jam 30 menit)
Osaka → Fuefuki ・ ・ ・ ・ (5 jam)

Pemandangan di malam hari dan Gunung Fuji

Fukuoka

Kota Fuefuki hanya berjarak 30 menit
dari Gunung Fuji

Dari Shindo Pass, Fuefuki

■ Asosiasi Pengusaha Pariwisata Fuefuki
TEL 81-552-61-2829
URL https://www.peach-city.com

YAMANA SH I F U EF U K I

Tempat seperti apakah kota Fuefuki
yang berada di prefektur Yamanashi?

Hamparan Bunga Persik (Peach Blossoms)
Dari awal April hingga pertengahan April

Kota Fuefuki merupakan daerah agrowisata yang terletak di sebelah timur Basin (cekungan) Kofu dan berjarak sekitar
100Km dari Tokyo. Terkenal sebagai “kota penghasil persik dan anggur nomor 1 di Jepang” dan juga pemandian air panas
(onsen) yang berada di Isawa dan Kasugai.
Fuefuki memiliki tanah yang subur, sistem drainase yang bagus juga memiliki waktu siang yang panjang. Sehingga memiliki
perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam hari. Hal tersebut membuat daerah ini menjadi lokasi yang tepat untuk
bercocok tanam.
Fuefuki mempunyai area yang luas untuk budidaya tanaman, terutama persik dan anggur, sehingga mempunyai kuota
panen dan jumlah pengiriman nomor 1 di Jepang. Terlebih lagi, banyak terdapat kilang anggur (winery) dan tempat wisata
lokal lainnya selain agrowisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Sehingga menjadikan Fuefuki terkenal sebagai
“penghasil persik dan anggur nomor 1 d Jepang” ,

Acara mencicipi makanan khas Jepang

Kalender masa panen buah
April

Mei

Juni

Juli

Stroberi

Agustus

September

Oktober November Desember

Januari

Stroberi
Ceri
Prem (Plum)
Persik
Anggur Kyoho
Anggur Shine Muscat
Anggur Kaiji
Anggur Pione
Anggur Koshu
Anggur Delaware
Anggur Rosario Bianco
Kesemek (Kaki)

Februari

Maret

Musim Semi

Pemandangan hamparan bunga persik (peach blossom)

Musim Panas

yang menyatu dengan kekayaan alam sekitar.

Penghasil persik dan anggur nomor 1 di Jepang
Festival kembang api dan acara memancing dengan menggunakan
burung kormoran (Ukai), Isawa Onsen
Dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu
Dari pukul 20:50-21:00 antara 20 Juli s.d 19 Agustus
Setelah pertunjukan memancing dengan menggunakan burung
kormoran, kita dapat menikmati pertunjukan kembang api.
Kemudian kita dapat menikmati pertunjukan kembang api Isawa Onsen
yang tiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus.
Pertunjukan kembang api ini juga menjadi penanda berakhirnya
pertunjukan kembang api yang berlangsung setiap tahun di Yamanashi.

Hamparan Bunga Persik (Peach Blossoms)
Dari awal April hingga pertengahan April

Festival Bunga Ashigawa Suzuran
(Lily of The Valley)
Akhir Mei

Memetik Persik
Dari awal Juli hingga akhir Agustus

Sakura (Cherry
y Blossoms)
Dari akhir Maret hingga awal April

Dari Shindo Pass

Memancing dengan menggunakan burung kormoran (Ukai),
Sungai Fuefuki
Dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu
Dari pukul 20:00-20:50 antara 20 Juli s.d 19 Agustus
Pemancing yang menggunakan burung kormoran berjalan di
dalam sungai. Cara memancing ikan seperti ini disebut sebagai
“Kachiu” , memiliki sejarah hampir lebih dari 800 tahun. Para
wisatawan juga dapat merasakan pengalaman memancing
dengan menggunakan burung kormoran ini.

Fuefuki mempunyai area yang luas untuk budidaya tanaman, terutama persik dan anggur, sehingga mempunyai kuota panen
Ketika musimnya datang, Fuefuki tertutupi oleh manisnya warna musim semi berwarna merah muda, layaknya permadani yang

dan jumlah pengiriman nomor 1 di Jepang. Terlebih lagi, banyak terdapat kilang anggur (winery) dan tempat wisata lokal lainnya

terbuat dari hamparan bunga persik. Kita juga bisa menikmati perpaduan kontras antara warna merah muda dari bunga persik

selain agrowisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Sehingga menjadikan Fuefuki terkenal sebagai “penghasil persik dan

dengan putihnya salju yang masih tersisa di pegunungan Alpes Selatan juga birunya langit yang terhampar luas.

anggur nomor 1 di Jepang” . Pada bidang agro, kita dapat merasakan sensasi kesegaran rasa buah yang baru di petik sendiri.

Di beberapa tempat yang terkenal dengan bunga sakuranya, lampu akan dinyalakan untuk menerangi sakura di malam hari. Di

Kegiatan ini disebut “memetik anggur” dan “memetik persik” .

sepanjang Sakura Onsen Dori, Isawa Onsen, kita dapat menikmati deretan pohon sakura di siang maupun malam hari, sambil

Di musim ini juga kita dapat menikmati pertunjukan tradisional yang istimewa, yaitu memancing dengan menggunakan burung

menyusuri dek kayu yang tersedia

kormoran (Ukai Fishing) di sungai Fuefuki dan Isawa, kemudian pertunjukan kembang api dan juga acara lainnya.

Pemandian air panas (onsen) di sekitar Isawa dan Kasugai terkenal memiliki
khasiat untuk kecantikan, dan bagus untuk kesehatan kulit. Sudah barang tentu, di

Musim Gugur

sini banyak terdapat penginapan yang siap menyambut tamu sepanjang tahunnya.
Mie Houtou, merupakan makanan khas Yamanashi yang dapat menghangatkan
tubuh di musim dingin. (Houtou terdiri dari mie yang pipih dan sedikit lebar,

Memetik anggur
Awal Agustus hingga akhir Oktober

berbagai macam sayuran, dan sup

Anggur (wine) dan acara yang

miso)

mempunyai sejarah di Fuefuki

Ketika cuaca cerah, dari Fuefuki
kita dapat menikmati indahnya
pemandangan kerlap kerlip lampu
kota di malam hari dan barisan
gunung di kejauhan.

Musim Gugur di Sungai Ashigawa
Dari awal November hingga akhir November

Musim
Dingin

Anggur (Wine)

Memetik Stroberi
Dari awal Januari hingga akhir Mei

Pemandian air panas,
makanan lezat,
juga pemandangan
Tempat pemandian air panas (onsen) Isawa dan Kasugai

yang menakjubkan

Lampu hias sepanjang jalan Sakura Onsen Dori
Dari 1 Desember hingga 28 Februari

Pertempuran Kawanakajima
Akhir Oktober
Pertunjukan ini merupakan reka ulang
salah satu bagian dar i per tempuran
Samurai yang ter kenal tidak per nah
te r k a l a h k a n, ya i t u Ta ke d a S h i n g e n
dengan Samurai yang terkenal akan
taktik perangnya, yaitu Uesugi Kenshin.
Pe r t e m p u r a n i n i j u g a d i r i w ay a t k a n
memakan wak tu lama, dan berulang
hingga 5 kali

Pengalaman wisata dalam 4 musim di Fuefuki
Di antara banyaknya kilang anggur (winery) yang ada di daerah ini, kita dapat merasakan anggur khas Fuefuki, yaitu Nouveau
Wine pada bulan November. Kita juga dapat mencoba berbagai rasa anggur lokal khas Fuefuki di wine server yang terdapat di
Stasiun Isawa Onsen.
Pada bulan Oktober kita dapat berpartisipasi (harus daftar terlebih dahulu) di acara reka ulang perang antara pasukan tentara

Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di Fuefuki dalam berbagai musim. Dari “festival bunga persik” juga “festival bunga lily” pada musim
semi, “pertunjukan memancing dengan menggunakan burung komoran (Ukai Fishing) di sungai Fuefuki dan Isawa” juga “pertunjukan
kembang api di Isawa Onsen” pada musim panas, hingga bisa merasakan pengalaman penuh sejarah pada pertempuran Kawanakajima yang
menakjubkan pada musim gugur. Semua acara ini berlangsung setiap tahun.
Kemudian, dikarenakan dapat memanen beragam buah di sepanjang tahun, sehingga kita dapat memakan buah yang hanya bisa dirasakan

Takeda Shingen dengan Uesugi Kenshin yang dikenal sebagai Pertempuran Kawanakajima, dan disini kita dapat menemukan

di Fuefuki.

banyak partisipan dengan kostum Samurai.

Kami tunggu anda untuk mengunjungi Fuefuki, kota penuh sejarah dan kaya akan alam juga budaya

