MIT ÉRDEMES MEGNÉZNED
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Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Mit tartogat egyáltalán számunkra
a szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló, ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak
érdekesek, szimplán csak „meg lehet nézni őket”
típusúak és persze ott vannak a kihagyhatatlan
vagy éppen kötelezően megnézendőek. Melyiket
szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is néhány olyan látványosságból,
amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban jársz. A
leírtak után meg már biztosan nem fogsz kukán
állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos információk és Japán kincsei várnak rád.

TOKYO SKYTREE
– A világ legmagasabb tornya
A Tokyo Skytree egyike Japán, sőt a világ
legeinek. Azon felül, hogy a világ legmagasabb
tornyának nyilvánították, a világ második legmagasabb épülete is egyben. Ha ez még nem lenne
elég, Japán legmagasabb építményének számít
és a két legmagasabb megfigyelő állomással szintén ez az épület büszkélkedhet. Legekből nincs
hiány, azt érzékelhetjük. Valóban hihetetlen alkotás, amit japán mérnökei és kivitelezői művészien
megkomponáltak, és amelynek minden kis része
elképesztő, aprólékos gonddal lett megformálva.
A létrejötte körül sokféle pletyka kering,
melyek között az egyik, hogy azért építették, mert

AniMagazin

a 2011-es katasztrófák és a fukushimai robbanás
után a külföldieket akarták visszaédesgetni. Persze ez csak egy elferdített változata a valóságnak,
mert az építkezéseket már 2008-ban megkezdték. Azonban tény, hogy nem titkolt szándékuk
volt ezzel a város újraélesztése, amit nehéz lehet
számunkra elhinni egy rendkívül sűrűn lakott, igazán nyüzsgőnek tűnő városról. A fő indoka viszont
a létrejöttének elmondásuk szerint az volt, hogy
az eddig a digitális földi adások sugárzására használt Tokyo Tower (333 méteres magassággal) már

nem elégítette ki az igényeket, tekintve a számtalan újonnan épült felhőkarcolót, ezért kellett
egy nagyobb és jobb épület erre a célra. Mindenesetre a végeredmény számít nem az ok, hiszen a
Tokyo Skytree tényleg monumentális és bravúros
lett.
A torony teljes magassága 634 méter, amit
nem is gondolnánk, de szintén egy okosan kigondolt szám. A japánok ugyanis úgy vélték, hogy ez
egy könnyebben megjegyezhető szám, részben
ezért is lett ekkora. Azonban a látogatók számára
csak a 350 és 450 méteres része elérhető, amelyeknél meg kell említeni, hogy külön fizetős. Ez
azt jelenti, hogy 350 méterig egy hozzávetőlegesen 2 ezer yenes összeget, míg onnan a 450
méteres részéig újabb körülbelül ezer yen értékű
jegyet kell váltanunk. Mondhatni az egyik legdrágább turista helyszín Japánban.

TUDTAD?
A Tokyo Skytree nevét egy országos szavazással döntötték el, ahol közel 110 ezer névből
választotta meg ezt a nevet a szavazók 30%a. A második legnépszerűbb név a „Tokyo Edo
Tower” volt. Végül 2008.06.10-én jelentették be a megszavazott Tokyo Skytree nevet.
Japán mivolta miatt pedig nem elfogadott
se a „Tokyo SkyTree”, se a „Tokyo Sky Tree”
változata.

TUDTAD?
A torony hivatalos színe a „Skytree White”,
aminek a tradicionális japán kékes-fehér „aijiro” szín az alapja.
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TUDTAD?
Sorakara-chan néven nevezik a Tokyo Skytree
kabalafiguráját, ami egy sárga, csillag hajú
kislány.

Viszont mindenképpen ajánlott megnézni, a felső szinttel együtt is, mert hisz, ha látványban nem
is ad sokkal többet (bár az üvegpadló nyújt némi
extrát), az érdekességéről általában gondoskodnak egy kiállítással, programmal, látványossággal.
Amikor én jártam ott, akkor azon a szinten éppen
Attack on Titan anime tematikájú kiállítás és szobor ékesítette az amúgy is felejthetetlen kilátást.
Ellenben tartanak ott néha „Super Skytree Disco”
partikat is, vagy ajánlják tűzijátékok alkalmával is
az ott tartózkodást, mert hát honnan is lehetne a
legjobb látni a Sumida folyóról fellőtt tűzijátékot?
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Az biztos, hogy látványban akár az épületen kívül,
akár belül nem szenvedhetünk hiányt.
Az élmény fokozásához hozzájönnek még
a szinteken található éttermek, kávézók, és az
épület lábánál létrehozott bevásárlóközpont,
ahol akár pokémon fanatikusságunkat is kiélhetjük vagy megnézhetjük az akvárium lakóit. Tehát
élmények nyújtásában is remekel ez a látnivaló,
aminek köszönhetően egész Tokió városát beláthatjuk és akár még a Fuji hegyet is megpillanthatjuk a távolban. Csodálatos látkép tárul elénk a
nappali és az esti órákban egyaránt.

Lényegében mindenképpen bakancslistás tétel a japán látnivalók között. Az ára ugyan
nem pénztárcabarát, de feltétlen megéri szerintem. Érdekes különben, hogy sikerült egy olyan
időt kifognunk, amikor nem igen volt tömeg, amit
szintén elképzelhetetlennek gondolhatunk Japánban, de lehetséges. Fontos, hogy hétköznap
és természetesen napközben menjünk, ne a hétvégi csúcsidőben, így több helyünk lesz bámulni

ALAPINFORMÁCIÓK
Magasság: 634 m (2080 láb)
Látogatható magasság: 350 m, 450 m
Épült: 2008-2011
Nyitás: 2012.május 22.
Építési költség: ~806 millió $
Liftek száma: 13
Jegyvásárlás: online vagy a helyszínen
kártyával (európait is használhatsz),
készpénzzel
Minden egyéb tudnivalót itt találsz:
http://www.tokyo-skytree.jp/

Azonban felütheti a fejét a gondolat, hogy
egy ekkora épület mennyire biztonságos a földrengésekkel tarkított japán fővárosban. A jó hír,
hogy nem kell ettől tartani, hiszen a Tokyo Skytree
szerkezete a pagodákéhoz hasonló mesteri kivitelezés, amely három lábon áll és egy központi oszlopra épül (ezt „shinbashira”-nak nevezik), olyan
rezgéscsillapító mechanikával, ami akár a legnagyobb földrengéseket is kibírja. A biztonság elsődleges szempont volt a létrehozása során, így a
katasztrófa megelőzés és a „biztonság” jelképe is
egyben.

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT
A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?
Eszméletlen, 16 millió féle megvilágítási stílusra képes a Tokyo Skytree, amelyek közül a
Miyabi és az Iki a fő stílusok.

a látképet és a sorban sem kell sokat várnunk.
Valamint felhívnám a tériszonyosok figyelmét,
hogy bár merész vállalkozás számukra, de feltétlen megéri. Az útitársam szintén küzdött vele,
azonban sikerült átvészelni, hiszen maga a kialakítás olyan, hogy vagy borzongatod magad vagy
sem, te döntöd el. Tehát kicsiknek, nagyoknak, és
tériszonyosoknak is egyformán ajánlani tudom,
mint az egyik kihagyhatatlan japán kincset.

Miyabi

IKI
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