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	 Vajon	mi	az,	amit	tényleg	érdemes	megnéz-
ni	Japánban?	Mit	tartogat	egyáltalán	számunkra	a	
szigetország?	Japánban	ezer	meg	egy	a	látnivaló,	
ez	nem	kérdés.	Ezek	közül	azonban	vannak	érdeke-
sek,	szimplán	csak	„meg	lehet	nézni	őket”	típusúak	
és	persze	ott	vannak	a	kihagyhatatlan	vagy	éppen	
kötelezően	megnézendőek.	Melyiket	szeretnéd	in-
kább?	A	válasz	egyértelmű…	

	 Szemezgessünk	 is	 néhány	 olyan	 látványos-
ságból,	 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	itt	rád.

Egyedi építészeti különlegesség 
Oszakában

	 Azt	 hihetnénk,	 hogy	 Oszakában	 csak	 az	
ételek	uralkodnak.	Azonban	a	gasztronómiájáról	
is	 híres	 nagyvárosban	 találhatunk	 még	 különle-
gességeket	a	finom	falatok	mellett	is.	Ezek	közül	
most	egy	igazi	égi	csillag,	egy	építészeti	érdekes-
ség	kerül	terítékre,	ami	nem	más,	mint	az	Umeda	
Sky	Building.

	 Az	épület	egész	fiatalnak	mondható,	hiszen	
1993-ban	adták	át,	és	a	japánokhoz	hű	különleges-
ségeket	rejt	magában	a	kinézete.	A	tervezője	Hi-
roshi Hara volt, aki azonban nem úgy tervezte az 
épületet,	ahogy	mai	valójában	megtekinthető.	Az	

eredeti	elképzelések	még	a	„City	of	Air”,	1988-as	
projekthez	kapcsolódnak,	ahol	 is	négy	toronyból	
álló	 épületegyüttest	 szerettek	 volna	 létrehozni,	
amelyek	 középen	 kapcsolódnak	 egymáshoz.	 Vi-
szont	az	1980-as	gazdasági	 lufi	kipukkanását	kö-
vetően	megcsappant	a	büdzsé,	így	a	négytornyos	
elképzelés	kettőre	redukálódott,	ami	feltehetően	
még	így	sem	csökkentette	a	látványosság	értékét.	
Az	Umeda	Sky	Building	 kialakítása	már	önmagá-
ban	is	különleges	és	egyedi,	amit	a	két	torony	ösz-
szekapcsolásának	stílusossága	ad,	hiszen	egy	360	
fokos	 kilátót	 helyeztek	 el	 közöttük	 legfelül	 úgy,	
hogy	középen	egy	kör	alakú	 lyuk	helyezkedik	el.	
Képeken,	de	nyilván	élőben	meg	még	 inkább	át-
jön	ennek	a	különlegessége.	Ezt	a	„Floating	Gar-
den	 Observatory”	 néven	 ismert	 tetőtéri	 kilátót	
bárki	 meglátogathatja	 némi	 fizetség	 ellenében,	
és	 azt	mondanám,	hogy	 kár	 is	 lenne	 kihagyni.	A	
39.	 emeleten	 található	 kukucskálón	 körbesétál-
va	 igazán	pazar	 látvány	 tárul	 elénk.	Az	 extrája	 a	

helynek,	amit	az	elhelyezkedésnek	köszönhetünk,	
hogy	nem	csak	Oszaka	látképét	csodálhatjuk	meg	
173	méter	magasból	(568	láb),	hanem	még	egé-
szen	a	szomszédos	Avadzsi-szigetre	(Awaji	Island)	
is	ráláthatunk,	ha	jól	figyelünk.	Természetesen	itt	
fent	 is	 találhatunk	 kis	 táblácskákat,	 hogy	melyik	
oldalon	 milyen	 nevezetességek,	 érdekességek	
találhatóak,	 szóval	 ajánlatos	 böngészni	 azokat,	
hogy	megtudhassuk,	mik	rejlenek	még	előttünk	a	
távolban. 

„Az	Umeda	Sky	Building	kialakítása	már	önmagában	is	különleges	
és	egyedi,	amit	a	két	torony	összekapcsolásának	stílusossága	ad...”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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	 A	 körbesétálás	 közepette	 találkozhatunk	
még	egy	 kilátói	 ritkasággal,	 amit	 jó	magam	uta-
zási	 oldalakon	 nem	 láttam	mielőtt	 odamentem,	
méghozzá	egy	kis	résszel,	ahova	pár	lépcsőfokot	
lesétálva	 ülőhelyet	 találhatunk,	 ahonnan	 kiváló	
fotókat	lehet	készíteni	ülő	és	álló	pozícióban	egy-
aránt.	Viszont	még	mielőtt	 lemegyünk	erre	a	kis	
részre,	 csodáljuk	 a	 lakatokkal	 tarkított	 kerítést,	
ami	körbeveszi	ezt	a	helyet,	és	ami	mintegy	pári-
zsi,	 romantikus	 hangulatot	 varázsol	 hírtelenjébe	
oda	nekünk.	Talán	nem	is	véletlen,	hogy	én	csak	
párokat	láttam	ezen	a	kis	lemenős	helyen,	hiszen	
inkább	a	romantikázni	vágyók	számára	csábítóbb,	
de	 természetesen	bárki	 odatévedhet	 egy-egy	 jó	
képért.

	 A	kilátónak	akad	egy	zárt	része	kicsit	lejjebb	
a	tetejétől,	140	méter	magasságban,	ahol	az	időjá-
rástól	védett	helyen	csodálhatjuk	Oszakát,	illetve	
különféle	 képeket	 és	 egy	 kiállítást	 tekinthetünk	
meg.	Ezt	követi	az	a	fantasztikus	megoldás,	amivel	

a	toronyból-toronyba	való	felső	közlekedést	meg-
oldották	és	a	kilátóba	való	felkerülést,	méghozzá	
egy	 kismértékben	meredek	mozgólépcső	 páros.	
Persze	többfajta	átjárási	módot	is	felfedezhetünk	
az	épületek	között,	de	ez	volt	talán	az	egyik	leg-
kiemelkedőbb,	és	a	 legjobb	élmény	is	számomra	
az	épület	meglátogatása	során	(a	kilátó	látványa	
mellett	 természetesen),	amikor	a	mozgólépcsőn	
utazva	körbenézhettem	az	üvegfalakon	keresztül.	
Igazán	páratlan	élmény	maradt,	bár	a	tériszonyo-
soknak	már	 kevésbé	okozhat	 ilyen	 nagy	örömöt	
ez a szakasz.

 Összességében	ajánlott	látványosság	Osza-
kában	az	Umeda	Sky	Building,	szinte	kihagyhatat-
lannak	mondanám	ezt	is,	amennyiben	persze	felül-
ről	 is	körbe	szeretnénk	nézni	a	városon.	Könnyen	
megközelíthető	némi	sétával	az	Umeda	és	az	Osa-
ka	 állomásoktól,	 valamint	 nem	 is	mondanám	 ki-
mondottan	drága	szórakozásnak.	A	hely	megláto-

TUDTAD?

Az	Umeda	Sky	Building	jelenleg	a	20.	legma-
gasabb	oszakai	épület.

ALAPINFORMÁCIÓK

Építették 1993
Magassága: 173 méter (568 láb)

Látogatható magasság: 170	méter
Itt található: 〒 531-0076	1-1-88	Oyodona-

ka, Kita-ku, Osaka
Nyitva tartás: 09:30 – 22:30

(mindennap nyitva)
Emeletek száma: 40 emelet

Fedett kilátó: 140	méter	magasan
Belépő a kilátóba: 1500 yen
(4-12	éves	kor	között	700	yen)

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
www.kuchu-teien.com	
www.skybldg.co.jp	

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT A 
LÁTVÁNYOSSÁGOT?

gatásának	vágyát	még	talán	az	is	fokozhatja,	hogy	
az	aljában	helyezkedik	el	egy	piac	és	a	Takimi-Ko-
ji,	 amit	az	 ínyencségek	utcájának	 is	neveznek,	és	
amit	 úgy	 alakítottak	 ki,	 hogy	 az	 1920-as	 Japán	
légkörét	 idézze.	Ezenfelül	 az	 épületet	 körbeveszi	
egy	gyönyörűen	kialakított	 sétálóutca,	kerttel	és	
parkkal,	ahol	még	több	kellemes	pillanatot	eltölt-
hetünk	oszakai	kirándulásunk	alatt.

Animológia – 
Umeda Sky Building

Nézd	meg	videóban is!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=oCibvGadWvQ

