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Tokió
Japán



A látványos Fudzsi heggyel a háttérben, Japán 
fővárosa sikeresen vegyíti az ősi hagyományokat 
az ultramodernnel egyetlen nyüzsgő, rendkívüli 
metropolisszá. A kultúrával, üzletekkel és 
emberekkel teli Tokióban található meg a világ 
néhány leglenyűgözőbb épülete is. 

Tokió

„Magában Tokió szívében élve egészen 
olyan, mintha fenn a hegyekben 
– a rengeteg ember között, alig 

találkozunk bárkivel is. “ 
Cusima Júko



Ez az előregyártott acél elemekből készült, 333 
m magas,  ikonikus szerkezet a város egyik 
legnépszerűbb látványossága 1958-as átadása óta. 
A tokiói TV és rádióállomások jelei mellett a torony 
tetején elhelyezett műszerek a zsúfolt város feletti 
levegő állapotát is figyelemmel kísérik. 

Tokiói torony



Mode Gakuen  
Cocoon torony

A felhőkarcolóiról ismert Nisi-Sindzsuku városrészben 
található,  204 m magas épület három főiskolának és 
több mint 10 000 tanulónak ad otthont. Jellegzetes 
ívelt alakjával, sötétkék üvegével és cikkcakkban futó, 
átlós vonalakból formált hálójával tápláló környezetet 
teremt a benne tanuló hallgatók számára. 

Csidorigafucsi park

A park egy keskeny ösvény, amely a város császári 
palotájának sáncárka körül vezet. Rengeteg helybéli 
lakos és turista keresi fel ezt a területet a tavasz 
elején, hogy tanúja legyen a cseresznyevirágzásnak 
a rövid hanami vagy virágnézés időszaknak. 



TOKYO SKYTREE

„Tokió egy olyan hely volt, ahol egészen 
boldogan létezhettél egyedül és 
függetlenül.“

Olivia Sudjic

A TOKYO SKYTREE Tokió város új jelképe. Bár 
megjelenésében és konstrukciójában ultramodern, 
a TOKYO SKYTREE architektúrája hasonlít 
a hagyományos ötemeletes japán pagodák 
klasszikus szerkezetére. A nagyközönség számára 
2012. májusában megnyitott TOKYO SKYTREE a 
világon a legmagasabb szabadon álló torony, 
amely  634 m magasra nyúlik.



Sibuja kereszteződés

Ez az ikonikus kereszteződés a Sibuja 
bevásárlónegyed központjában található és 
Japán (és talán az egész világ) legforgalmasabb 
helye. Csúcsidőben akár 3000 ember is átkel 
a kereszteződésen egyszerre minden irányból. 
Este megelevenedik a környék a színpompás 
neonfényekkel és óriási képernyőkkel. 

Tokyo Big Sight

A tokiói öbölre néző, és hivatalos nevén Tokyo 
International Exhibition Center, Tokyo Big Sight 
több mint 16 millió látogatót fogad évente. A 
legszembetűnőbb tulajdonsága az  58 m magas 
üvegből és titánból épült konferenciatorony, 
amelynek alakja felfordított piramisra emlékeztet.



Tények és idézetek

Csidorigafucsi park

A virágzási időszak 
március végétől május 
elejéig tart.

Sibuja kereszteződés

A kereszteződés a 
Sibuja vasútállomás 
előtt található.

Tokyo Big Sight

A belül 8-emeletes 
toronyban 1100 
ülőhelyes fogadóterem 
kapott helyet.

Tokyo Big Sight

Nyolc nagyméretű 
műalkotást helyeztek el 
a torony lábánál.

Tokyo Big Sight

A tornyot 1996-
ban nyitották meg, 
építésének költsége 
pedig 198,5 milliárd 
jen volt.

Mode Gakuen Cocoon 
torony

A torony a világ 
második legmagasabb 
oktatási épülete.

Mode Gakuen Cocoon 
torony

A konstrukciót több, 
mint 150 javaslat közül 
választották ki.

Fudzsi hegy

A Fudzsi hegy, Japán 
legmagasabb hegye  
3776 m magas.

Fudzsi hegy

A Fudzsi hegy 
mindössze 96 km-re 
van Tokiótól.

Fudzsi hegy

A Fudzsi hegy aktív 
vulkán. Legutóbb  
1707-ben tört ki.

TOKYO SKYTREE

A külső kékes-fehér 
szín alapját egy 
hagyományos japán 
szín képezi.

TOKYO SKYTREE

A nevet 2008-ban egy 
országos szavazás 
során választották ki, 
a nagyközönség által 
2007 során beküldött 
6 lehetőség közül.

Tokiói torony

A toronynak 
kilátóteraszai is vannak  
150 m és  250 m 
magasságban.

Tokiói torony

A torony akár 90 m/s 
szélsebességnek is 
ellenáll.

Tokiói torony

Több mint 450 lámpa 
világítja meg a tornyot 
minden este.

Tokiói torony

A torony felületének 
befestéséhez majdnem 
34 000 liter festéket 
használtak fel.

Csidorigafucsi park

A parkban található 
cseresznyefák a 
leghíresebbek 
Japánban.

Sibuja kereszteződés

Hét út találkozik 
a Sibuja 
kereszteződésénél.

Mode Gakuen Cocoon 
torony

A torony 50 emeletes a 
talajszint felett és még 
3 a talajszint alatt.

Mode Gakuen Cocoon 
torony

A torony design, 
technológiai és 
orvostudományi 
főiskoláknak ad otthont.

TOKYO SKYTREE

A torony felépítéséhez 
1325 napra volt 
szükség.
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