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Objek Wisata 旅のしおり 
 

― Daerah Koshin-etsu ― 
 

Nama daerah ini merupakan singkatan huruf kanji pertama 
dari nama sebutan zaman dulu untuk beberapa kawasan di 
tengah-tengah Pulau Honshu, yaitu ; Kai, Shinano, dan Echigo, yang 
kini menjadi provinsi (prefektur) Yamanashi, Nagano, dan Niigata. 

Pref. Yamanashi : merupakan daerah pegunungan yang 
khas, di sebelah selatan ada gunung Fuji, di barat ada pegunungan 
Akaishi (pegunungan Alpen Selatan), di utara ada gunung 
Yatsugatake, di timur ada pegunungan Oku Chichibu.  Meskipun 4 
penjuru daerahnya dikelilingi pegunungan, tetapi ada humor yang 
mengatakan, namanya Tidak Bergunung (Yama = gunung, Nashi = 
tidak ada).  Gunung Fuji mempunyai banyak pemandangan yang 
spektakular.  Misalnya; gunung Fuji terbalik(gambar ① ), yang 
terpantul di permukaan air danau Motosu, yaitu salah satu dari 5 
danau Fuji, lalu Oshino Hakkai, yaitu sumber air dari salju gunung 
Fuji yang mencair, sumber air belerang di danau Kawaguchi, 
bebatuan berbentuk aneh mempesona di Shosenkyo, dan sebagainya 
yang populer dengan pemandangan indahnya.  Di samping itu, 
provinsi ini juga terkenal sebagai daerah penghasil buah anggur dan 
buah peach, lalu daerah Kiyosato misalnya, terkenal sebagai tempat 
pembuatan wine.  Ada pula nama-nama besar yang bersejarah, 
misalnya Kuil Daizenji (nama lain ; kuil anggur) yang menjadi aset 
nasional, dan kuil Erinji yang didirikan oleh tokoh terkenal Takeda 
Shingen. 

Pref. Nagano : kawasan terluas no 4 di antara semua 
provinsi yang ada di Jepang, dan merupakan daerah yang mempunyai 
gunung-gunung tinggi, misalnya pegunungan Hakuba, pegunungan 
Yatsugatake, yang merupakan gugusan pegunungan Alpen Utara. 
Di sini terdapat banyak dataran tinggi yang menjadi tempat wisata 
alam, seperti ; Kamikochi, Norikura, Kurohime, Shiga, dan 
sebagainya.  Masih ada lagi tempat wisata populer lainnya, seperti 
daerah sekitar danau Suwa yang disebut sebagai Swis-nya Jepang, 
Karuizawa yang terkenal sejuk dengan air terjun Shiraito-nya, 
Kastil Matsumoto yang menjadi aset nasional, Kuil Zenkoji yang 
bersejarah 1300 tahun, desa ninja di Togakushi mempunyai kampung 
ninja cilik di mana orang dewasa pun bisa menikmati petualangan 
atletik.  Setiap 7 tahun sekali ada festival terkenal Suwa Onbashira 
Sai di mana terdapat ritual hebat meluncurkan kayu pohon yang besar 
dari atas gunung. 

Pref. Niigata : provinsi yang menghadap ke Laut Jepang ini 
mempunyai jumlah salju yang turun paling banyak di seluruh Jepang. 
Daerah ini merupakan penghasil beras jenis [Koshihikari produk 
Uonuma], dll, sehingga mempunyai berbagai tempat wisata yang 
berhubungan dengan beras.  Misalnya minuman keras sake Jepang 
dan kerupuk senbei, sawah bertingkat di kota Joetsu dan 
Kashiwazaki, tempat pengeringan beras [Hasagi namiki] di kuil 
Manganji, Natsui, dsb.  Di sini juga berlimpah hasil laut, pasar ikan 
di Teradomari banyak dikunjungi wisatawan yang ingin membeli 
kepiting.  Tempat mempesona lainnya adalah ; Nagaoka yang 
menjadi tempat pertandingan kembang api 3 besar di Jepang, Kuil 
Iyahiko yang mempunyai gerbang Torii besar, dan sumber air 
belerang Senami Onsen di pesisir pantai.  Ada pula Burung Toki 
yang menjadi satwa alam yang dilindungi, serta pulau Sado yang 
dulunya dikenal sebagai Kinzan penghasil emas dan perak nomor 1 di 
Jepang, kini juga terkenal dengan keindahan alamnya dan kesenian 
lokalnya. 

 
― 甲信越地方 ― 

 
 本州中部の3県（山梨県、長野県、新潟県）
で構成されるこの地域の呼び名は、甲斐、
信濃、越後という昔の地名の頭文字から
なっています。 
 山梨県：南に富士山、西に赤石山脈（南
アルプス）、北に八ヶ岳、東に奥秩父山地と
四方を山に囲まれ「山があるのにやまなし
県」と冗談も言われる典型的な山国です。
富士山を臨む絶景ポイントが多く、富士五
湖の本栖湖の湖面に映る逆さ富士、富士山
の雪解け水でできた忍野八海、河口湖温泉、
奇岩奇石が美しい昇仙峡などからの眺めも
定評があります。ぶどうや桃は日本一の生
産量を誇り、清里などのワイナリーが有
名で、国宝の大善寺（別名ぶどう寺）や、
武田信玄ゆかりの恵林寺も名高い史跡で
す。 

 
①逆さ富士 

 長野県：日本の都道府県の中で4番目に面
積が大きく、白馬山麓、八ヶ岳に代表され
る北アルプスがそびえる山国です。上高地
や乗鞍、黒姫、志賀など自然観光に恵まれ
た多くの高原、日本のスイスと呼ばれる諏
訪湖周辺や、避暑地として有名な軽井沢は
近くの白糸の滝とともに人気の観光地で
す。国宝の松本城、1,300年以上の歴史を持
つ善光寺の観光名所の他、忍者の里・戸隠
にあるチビッ子忍者村はアスレチックなど
もあり大人も楽しめます。7年毎に行われる
諏訪御柱祭は、大木を山から落とす勇壮な
神事で有名です。 
 新潟県：日本海に面する新潟県は、降雪
量が日本一。「魚沼産コシヒカリ」などの米
どころで、日本酒やせんべいの他、上越市
や柏崎市の「棚田」、稲を乾燥させるための
「はさ木並木」（満願寺や夏井など）など、
お米にちなんだ風物が数多くあります。魚
介類も豊富で、寺泊の魚市場では、カニ
を目当てに多くの観光客が訪れます。日
本三大花火大会である長岡の花火大会、
大鳥居で有名な弥彦神社、海岸沿いの瀬
波温泉も情緒があります。特別天然記念物
トキと、かつて金銀の産出が日本一だった
金山とで知られる佐渡は、豊かな自然と郷
土芸能が見所です。   




