
Gunung Fuji adalah gunung tertinggi dan paling menarik di 
Jepang, tetapi bukan gunung yang mudah untuk didaki. 
tapi tidak apa-apa. Banyak orang yang tidak memiliki pen-
galaman mendaki gunung juga menerima tantangan ini.
Karena ketinggiannya lebih dari 3000m, Anda harus lebih 
berhati-hati daripada gunung rendah seperti aklimatisasi 
tingkat tinggi dan suhu rendah, tetapi cobalah mendaki 
Gunung Fuji dengan baik dengan menahan titik-titiknya.

■Musim pendakian
Rute Subashiri / Gotemba / Fujinomiya: 10 Juli-Septem-
ber
Rute Yoshida: 1 Juli-10 September * Pendakian di luar 
periode ini berbahaya karena hujan salju, dll.

■Pintu masuk pendakian dan rute penda-
kian
Gunung Fuji memiliki empat rute pendakian
Rute diberi kode warna
Jalan setapak berada di dekat stasiun ke-5
Berhati-hatilah agar tidak tersesat di cabang jalan 
Shimoyama Yoshida dan Subashiri.

■Proses pendakian
Risiko cedera dan penyakit saat memanjat peluru tiga 
kali lipat .
Jika Anda mendaki dengan tergesa-gesa, kemungkinan 
penyakit ketinggian meningkat.
Naik perlahan, bermalam dan istirahat

■Peralatan yang dibutuhkan untuk men-
daki gunung
Langkah-langkah lengkap melawan dingin
Perlengkapan hujan terpisah untuk pendakian gunung
Jangan lupa lampu depan dan air
* Air dapat dibeli di pondok gunung, tetapi ada rute 
yang tidak dijual di jalan menurun. Jangan sampai 
kehabisan air saat mendaki!

■Akses informasi Peraturan mobil pribadi
Anda dapat mengakses stasiun ke-5 dengan bus
* Pembatasan mobil akan diberlakukan di jalan menuju 
pintu masuk pendakian gunung selama periode penda-
kian gunung (tidak termasuk pintu keluar Gotemba).

■Informasi bahaya / risiko kecelakaan
5 jam untuk mendaki dan 3 jam untuk turun bahkan 
pada rute terpendek
Ada banyak luka akibat jatuh saat menuruni gunung.
Waspadalah terhadap penyakit ketinggian! Ayo naik 
perlahan

■Tentang penyelamatan darurat
Jika Anda tidak dapat bergerak karena kesusahan / 
cedera, hubungi 110/119.
Ponsel dapat digunakan selama musim pendakian 
gunung

■Aturan dan tata krama untuk mendaki 
Gunung Fuji
Dilarang mengumpulkan hewan, tumbuhan dan lahar, 
coretan, pembuatan tenda, dan buang air besar semba-
rangan karena merupakan gunung keramat.
Jangan buang sampah sembarangan dan bawa pulang!

■Cuaca Gunung Fuji
Perbedaan suhu antara puncak gunung dan dataran 
setinggi 20 derajat!
Peralatan untuk tindakan cuaca dingin dan perubahan 
cuaca yang tiba-tiba
Pastikan untuk memeriksa informasi cuaca sebelum 
memulai pendakian gunung.

■informasi pondok gunung
Jika Anda menginap di pondok gunung, lakukan reser-
vasi terlebih dahulu.
Tidak ada tempat cuci tangan atau bak mandi karena air 
sangat berharga.
Ada banyak tempat di mana kartu tidak dapat digu-
nakan untuk pembayaran.

Di Gunung Fuji
Mari kita mendaki.

Direkomendasikan untuk mendaki 
Gunung Fuji dengan aman

 
L i t ter  f ree m t .F U J I

Tidak ada tempat sampah di Gunung Fuji.
Bawa kantong sampah sendiri!

Singkirkan sampah dari Gunung Fuji
Kampanye peningkatan cara 2022 sedang berlangsung

Harap kumpulkan informasi terlebih dahulu.

Punya kantong sampah

Prefektur Shizuoka Gunung Fuji / Grup Konservasi Alpen Selatan Telp: 054-221-3498 Surat: shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp
Pertanyaan: NPO Bersertifikat Mt.Fuji Club Kantor Shizuoka TEL: 0544-58-9120 Situs pertanyaan https://is.gd/dHSRDj

Jangan buang sampahnya!
Ayo bawa pulang!
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