
　

①ممر مقصورة املشاهدة لطوكيو سكاي تري

THE SKYTREE SHOP 1 طوكيو سكاي تري الطابق③

②منصة مقصورة املشاهدة لطوكيو سكاي تري

طوكيو سكاي تري
املبني باملهارات اليابانية

القديمة والتكنولوجيا املتقدمة

الطابق ٤
طابق املدخل

مصعد مقصورة املشاهدة
(مصعد يسمح برؤية اخلارج)

SKYTREE Post
يمكنك إرسال رسائل وبطاقات بريدية إىل 

عائلتك وأصدقائك كتذكار لزيارة أطول 
 SKYTREE Post برج يف العامل باستخدام

املُصممة عىل شكل برج وامللونة باللون األمحر 
الغامق.

تقدم للسري عىل األرضية املصنوعة من الزجاج املقو واملصقول من 
اجلهات األربعة والذي يبلغ سمكه ١٢ مم وانظر أسفل قدميك. إن 

املنظر الساحر واجلامل األخاذ للهيكل الفوالذي يف طوكيو سكاي 
تري سيداعب مشاعرك.

منصة مقصورة املشاهدة لطوكيو سكاي تري (الطابق ٣٤٠ ،٣٤٥ ،٣٥٠)

مصاعد مقصورة املشاهدة (املصاعد)

تتألف اجلهات األربعة ملصاعد مقصورة املشاهدة من ديكورات خمتلفة تضم فصل الربيع والصيف واخلريف والشتاء عىل التوايل. 
تعمل املصاعد برسعة ٦٠٠ م/دقيقة وتصل إىل منصة مقصورة املشاهدة يف حوايل ٥٠ ثانية.

الطوابق السفلية ～ منصة مقصورة املشاهدة

تتألف مصاعد مقصورة املشاهدة من جانبني حيتويان عىل لوحة أمامية وسقف يمكن املشاهدة من خالهلام وذلك لزيادة مستويات 
الرتقب أثناء التأمل.

منصة مقصورة املشاهدة ～ ممر مقصورة املشاهدة

األرضية الزجاجية
ماذا عن التقاط صورة تذكارية مقابل خلفية ذات مظهر 

ا لذكر زيارة سكاي تري  رائع. يرجى هذه اخلدمة إحياءً
ا). (يسمح بالتقاط صور السيلفي أيضً

الطابق ٣٥٠/٣٤٠

تصوير تذكاري (الطوابق ٣٥٠/٣٤٠)

الطابق ٣٤٥

ممر مقصورة املشاهدة
هو ممر مائل بطول  ١١٠م «ممشى مكشوف» 

يصل بني الطابق  ٤٤٥إىل الطابق ٤٥٠. 
يرتافق مع تأثريات صوتية تتغري بتغري 

الفصول وحالة الطقس.

أعىل نقطة تبلغ ٤٥١٫٢ مرت فوق سطح األرض. يمكن للزوار 
االستمتاع بالفعاليات املوسمية املحدودة أو غريها من اخلدمات.

ممر مقصورة املشاهدة يف طوكيو سكاي تري (الطابق ٤٥٠ ،٤٤٥)

Sorakara Point

�فصل الشتاء� أجواء Miyakodori�فصل الشتاء� أجواء Miyakodori�فصل اخلريف� أجواء احتفالية�فصل اخلريف� أجواء احتفالية�فصل الصيف� أجواء هنر Sumida�فصل الصيف� أجواء هنر Sumida�فصل الربيع� أجواء بعبق أزهار الكرز�فصل الربيع� أجواء بعبق أزهار الكرز

تصوير تذكاري (الطابق ٤٤٥)
صورة تذكارية يف أعىل نقطة يف طوكيو سكاي تري!

(األرضية عبارة عن صور مركبة)

الطابق ٣٤٠

アラビア語　العربية

زيارة للحصول عىل األختام التذكارية
يبلغ ارتفاع طوكيو سكاي تري ★★★م

ا يبلغ ارتفاعه؟ أطول برج يف العامل، سكاي تري! كم مرتً
 لد والشخصيات الرسمية األخر Sorakara-chan دعونا نبدأ امليش لنعثر عىل الشخصيات اخلفية مع

طوكيو سكاي تري!

دعونا نجمعها!

”Sorakara-chan“، هتبط من السامء بدافع الفضول فقط 
لطوكيو سكاي تري.

”Teppenpen“، فتاة مهووسة باملوضة واألزياء.
”Sukoburuburu“، الكلب اجلد ولد يف 

shitamachi، وهي منطقة مدينة طوكيو التقليدية. يتطلع 
ثالثتهم ملقابلة الزوار من مجيع أنحاء العامل هنا يف سكاي تري.

م
(أمتار)

خدمات 
أعياد امليالد

نقوم بتقديم خدمات متنوعة للزوار الذين يقومون بالدخول إىل مقصورة املشاهدة يف أشهر أعياد 
ميالدهم. يرجى استشارة طاقم العمل األقرب للحصول عىل التفاصيل.

للزوار الذين قاموا بجمع اثنني أو أكثر من الطوابع وقاموا برشاء يشء واحد 
THE SKYTREE SHOP ،عىل األقل من حمل طوكيو سكاي تري الرسمي

يتم تقديم ملصق طوكيو سكاي تري األصيل عند إظهار الطوابع اخلاصة بك أثناء التسديد!
*يمكنك احلصول عىل اهلدية من إحد حمالت SKYTREE SHOPS (الطابق ١ والطابق ٥ والطابق ٣٤٥) *الصورة لغرض التوضيح فقط.

الطابق ٤٥٠-٤٤٥

الطابق ٤٥٠
 أوقات العمل   ٨:٠٠-٢١:٣٠

 أوقات العمل   ٨:٠٠-٢١:٣٠

اإلضاءة التي تلقي بألواهنا عىل مشاهد املدينة القديمة

يربز اللون األزرق الفاتح الذي 
يلف الدعامات األساسية للتعبري 

عن عنرص املاء يف إشارة إىل هنر 
Sumida. إن إضاءة سكاي 

تري الزرقاء حتمل يف طياهتا 
القوة الكاملة والروح اجلسورة 

.Edo لعرص

يظهر اهليكل الفوالذي املعقد 
بحلة ملونة تتجىل فيها أناقة عرص 

Edo-موراساكي (البنفسجي 
املزرق). وبضوء ساطع كرقاقة 

ذهبية يربز أناقة الربج.

يأيت تصميمه عرب استخدام لون 
تاتشيبانا األسايس (ثمر املندرين 

ذو اللون الربتقاىل املحمر) والذي 
كان يعد بمثابة اللون اجلالب 

للحظ منذ العصور القديمة، إذ 
يؤكد هذا التصميم عىل املظهر 

العمودي لنوبوري الذي يرتفع 
إىل السامء ليشكل ضوء نابض 

باحلياة وبصورة هبيجة.

تتبدل أنامط اإلضاءة ما بني «ايكي» و «مييايب» و «نوبوري» بشكلٍ متناوب كل 
يوم. لن تفوتك اإلضاءة اخلاصة بكل موسم أو بالفعاليات كذلك.

جوالت يف رشفة سكاي تري املكشوفة (اجلولة اإلرشادية اخلارجية)

تم رفع الستار عن طابق جديد وخمتلف إىل جانب طابق منصة مقصورة املشاهدة 
وممر مقصورة املشاهدة. متتع بمشاهدة املنظر البانورامي من خالل هياكل سكاي 

تري الفوالذية الديناميكية. استشعر نقاء نسيم مدينة طوكيو وأضوائها وصوهتا 
الذي يصدح؛ فهي ختتلف عام هي عليه عند رؤيتهام من خالل النافذة الزجاجية. 

يقوم مرشد متخصص باصطحابك يف جولة عرب رشفة سكاي تري املكشوفة التي 
تقع عىل مسافة ١٥٥ مرت فوق سطح األرض.

Edo رص 
رضية يف ع

ايكي—هي الروح النقية للمظاهر احل

صالة اليابانية التقليدية
س اجلاميل لأل

مييايب—هي احل

نوبوري—ازدهار

*قد يتم إلغاء اجلوالت بسبب سوء األحوال اجلوية، إلخ.
*قم بزيارة املوقع اإللكرتوين ملعرفة جدول املواعيد.

الطابق ١٥٥



ITALIAN　イタリア語

N

دليل الطوابق

N

إىل منصة مقصورة املشاهدة الطابق ٣٤٥

من منصة مقصورة املشاهدة الطابق ٣٥٠من منصة مقصورة املشاهدة الطابق ٣٥٠

EV

EV

جرس االتصال

Oshiage  إىل حمطةOshiage  إىل حمطةTOKYO SKYTREE  إىل حمطةTOKYO SKYTREE  إىل حمطة

Tokyo Solamachi

EV

تصوير تذكاري
(الطابق ٤٤٥)

Sorakara Point
أعىل نقطة: ٤٥١٫٢ م

ممر مقصورة املشاهدة

الطابق

٤٥٠

الطابق

٤٤٥
خمططات مطلية قابلة للطي: 

«EDO هيتوميزو بيوبو»

SKYTREE
CAFE

دليل طوكيو الزمني من الفضاء

دليل طوكيو الزمني من الفضاء رقم العمود

من الطابق ٤

داخل منطقة منصة مقصورة املشاهدة فقط

إىل ممر مقصورة املشاهدةإىل ممر مقصورة املشاهدة

Sky Restaurant 634
musashi

THE SKYTREE 
SHOP

من ممر مقصورة املشاهدةمن ممر مقصورة املشاهدة

SKYTREE 
CAFE

األرضية الزجاجية

صالة اخلروج

إىل الطابق ٥إىل الطابق ٥

٠٦
٠٥

٠٤

٠٢
٠١

١٢
١١

١٠

٠٩ الغرب الرشق

اجلنوب

الشامل

٠٨

٠٧

EV

EV

EV

EV

EV

داخل منطقة منصة 
مقصورة املشاهدة فقط

تصوير تذكاري
(الطابق ٣٥٠)

EV

داخل منطقة منصة 
EVمقصورة املشاهدة فقط

٠٣

تصوير تذكاري
(الطابق ٣٤٠)

الطابق

٣٥٠

الطابق

٣٤٥

الطابق

٣٤٠

يتألف املجمع ذو النطاق الواسع من طوكيو سكاي تري فضالً عن املؤسسات التجارية واملكاتب 
التجارية وحوض األسامك والقبة الساموية.

الساحة الغربية ساحة الربجالساحة الرشقية

القبة الساموية 
 Konica Minolta
"Tenku" (الطابق ٧)

حوض أسامك 
SUMIDA (الطابق ٥)

الربج الرشقي 
لطوكيو سكاي تري

Tokyo Solamachi Tokyo Solamachi

N

T o k y o  S o l a m a c h i
الطابق ٢ · الطابق ٣ 

EV

EV

حمطة 
TOKYO SKYTREE

حمطة 
TOKYO SKYTREE

حمطة 
TOKYO SKYTREE

حمطة 
TOKYO SKYTREE

Tokyo Solamachi

صالة املجموعات الغربية

Group 
Ticket Counter

صالة املجموعات الرشقية

دليل اإلرشاد املنقط لفاقدي البرص

B1 (موقف سيارات يف الطابق السفيل) ~ 
الطابق ٥

حمطة التاكيس TAXI

THE
SKYTREE
SHOP

Solamachi ساحة

مدخل املجموعات

حمطة 
Oshiage

حمطة 
Oshiage

Sorami-zaka درج

BUS

BUS

موقف حافالت عند مصعد سكاي تري
[مطار هانيدا]

[TOKYO DISNEY RESORT®]
[أودايبا]

[Shiki و Asakadai و Wakoshi حمطة]
موقف باص حلافالت سكاي تري 

[Asakusa و Ueno]

B1 (موقف سيارات يف الطابق السفيل) ~ الطابق ١
EVHanami-zaka درج

موقف حافالت 
Pاملجموعات

Skytree shuttle® Guide Counter

TOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE TOWN

دليل طوكيو الزمني من الفضاء

الطابق  ١ طابق املجموعات

الطابق  ٥ طابق املخرجالطابق  ٤ طابق املدخل

アラビア語　العربية

نافذة بيع تذاكر ممر مقصورة 
املشاهدة يف طوكيو سكاي تري

املدخل الرئييس

Sky Arena

املدخل الغريب

موقف سيارات متعدد الطوابق

املدخل الشاميل

نافذة بيع التذاكر

الطابق B1 ~ الطابق ٥

إىل منصة مقصورة املشاهدةإىل منصة مقصورة املشاهدة

حوض أسامك SUMIDA (الطابق ٥)

حمطة 
TOKYO SKYTREE

حمطة 
TOKYO SKYTREE

Tokyo Solamachi
Tokyo Solamachi

Oshiage حمطةOshiage حمطة

Sorami-zaka درج

EVEV

EV

EV

Hanami-zaka درج

EV مصعد بوابة 
املغادرة

نافذة تذكرة سكاي تري 
للدخول الرسيع

شباك حتصيل الرضيبة

Sagawa Express Co., Ltd. 
حجرة إيداع الطرود للتوصيل املنزيل ونافذة ختزين األمتعة املؤقت

املرسح الدائري يف سكاي تري
عرض لييل لصور مفعمة باحليوية عىل شاشة عرض ضخمة تتألف من زجاج النوافذ 

ذات عرض يبلغ حوايل ١١٠ مرت وبارتفاع يصل إىل ٢ مرت.

[Beautiful NIPPON]
ركن الرتويج السياحي

THE
SKYTREE
SHOP

الطابق B1 ~ الطابق ٥

من منصة مقصورة املشاهدةمن منصة مقصورة املشاهدة
EVEV

SKYTREE 
Post

SKYTREE
GALLERY

EV
Tokyo Solamachiاالستعالمات

دليل طوكيو الزمني من الفضاء

Sumida River Digital Picture Scroll

SUPER CRAFT TREE

الطابق ٤٥٠

الطابق ٤٤٥

Sorakara Point
املغادرة

الوصول

EV

EV

الطابق B1~الطابق ٥

تصوير تذكاري
(الطابق ٤٤٥)

دليل إرشادي للطوابق

مكان التدخني

نافذة بيع التذاكر

دورة مياه
للسيدات

دورة مياه
للرجال

دورة مياه للجميع
يوجد يف كل طابق دورة مياه واحدة عىل األقل تلبي 

احتياجات األشخاص الذين يعانون من املفغور.

“TOBU_Free_Wi-Fi”   هو SSID جمانًا. معرف Wi-Fi تتوفر خدمة*

سلم متحرك

مصعد

(AED) مزيل الرجفان اخلارجي األوتوماتيكي

EV

خزائن حفظ 
احلاجات الشخصية 

تعمل بالنقود

مقهىحمل

مكان خمصص لكبار السن أو النساء احلوامل الذين يشعرون بصعوبة 
الوقوف يف صف االنتظار لفرتة زمنية طويلة.

مكان انتظار مريح وكبري

االستعالمات

غرفة التمريض
خلف نافذة بيع تذاكر املجموعات يف الطابق ١

خلف نافذة بيع التذاكر يف الطابق ٤

EV
داخل منطقة منصة مقصورة املشاهدة فقط

مصعد أفضلية الصعود به لعربات ذوي االحتياجات 
اخلاصة/عربات األطفال

درج

مطعم

SKYTREE
Post

تصوير تذكاري

شباك حتصيل الرضيبة

اف العمالت  رصّ
األجنبية

اف العمالت األجنبية رصّ

املكان املخصص 
ألداء العبادة

نافذة بيع التذاكر

THE SKYTREE
SHOP

THE SKYTREE
SHOP

الطابق ٥ طابق املخرج

الطابق ٤ طابق املدخل

الطابق ١ طابق املجموعات

SUPER CRAFT 
TREE

رشيط عرض صور
Sumida هنر 

املغادرة

الوصول

االستعالمات

موقف حافالت املجموعات P

EV

EV [Beautiful NIPPON]
اف العمالت األجنبيةركن الرتويج السياحي رصّ

شباك حتصيل الرضيبة

نافذة بيع تذاكر 
املجموعات

الطابق ٢ · الطابق ٣

T o k y o  S o l a m a c h i

B1موقف السيارات حتت األرض PEV

EV

EV

EV

EV

املغادرة

املغادرة

الوصول

الوصول

EV

EV

EV

EV

نافذة بيع تذاكر ممر مقصورة 
املشاهدة يف طوكيو سكاي تري

SKYTREE
CAFE

THE SKYTREE
SHOP

Sky  
Restaurant
634（musashi）

SKYTREE
CAFE

تصوير تذكاري
(الطابق ٣٤٠)

تصوير تذكاري
(الطابق ٣٥٠)

SKYTREE Post

الطابق ٣٥٠

الطابق ٣٤٥

الطابق ٣٤٠

خمططات مطلية قابلة 
للطي: 

«EDO هيتوميزو بيوبو»

دليل طوكيو الزمني 
من الفضاء

األرضية الزجاجية



TOKYO SKYTREE

برج الرياحبرج الرياح

Sarue Onshi منتزهSarue Onshi منتزه
Keisei خط قطارKeisei خط قطار

جرس 
Katsushika Harp

جرس 
Katsushika Harp

Ichikawa

هنر 
Edogawa

هنر 
Edogawa

٠٢٠١ ٠٤ ٠٥
الرشق اجلنوب

Yotsugi جرسYotsugi جرس

TOBU SKYTREE خط قطارTOBU SKYTREE خط قطار

مطار ناريتامطار ناريتا

JR Sōbu خط قطارJR Sōbu خط قطار

Kyu-nakagawa هنرKyu-nakagawa هنر

Kameido Tenjinsya رضيحKameido Tenjinsya رضيح

Kita-Jikken هنرKita-Jikken هنر

Makuhari
Chiba خط الدائري 

املركزي لطريق 
العاصمة الرسيع

خط الدائري 
املركزي لطريق 
العاصمة الرسيع

مسار العربات يف 
طريق العاصمة الرسيع

مسار العربات يف 
طريق العاصمة الرسيع

جرس بوابة طوكيوجرس بوابة طوكيو

Oyoko هنرOyoko هنر

JR Kinshicho حمطةJR Kinshicho حمطة
Tobu Levant Tokyo فندقTobu Levant Tokyo فندق

Hirai Ohashi جرسHirai Ohashi جرس

هنر 
Arakawa

هنر 
Arakawa

هنر 
Nakagawa

هنر 
Nakagawa

Boso شبه جزيرةBoso شبه جزيرة

Kasai Rinkai منتزهKasai Rinkai منتزه

TsukubaTsukuba جبل
مطار هانيدا

٦٣ كم من هنا

رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود

١٨ كم من هنا

Tokyo Bay Aqua خطTokyo Bay Aqua خط
منتجع دزين طوكيومنتجع دزين طوكيو

◆ ◆
◆

◆

حدائق 
Mukojima-Hyakkaen

حدائق 
Mukojima-Hyakkaen

طوكيو سكاي تري
الربج الرشقي

طوكيو سكاي تري
الربج الرشقي

Kinshi منتزهKinshi منتزه

Ibaraki إىل Chiba إىل

االرتفاع: ٨٧٧ م

٠٣ ٠٦

Tobu Kameido خط قطارTobu Kameido خط قطار

Takao جبلTakao جبلTanzawa جبالTanzawa جبال
Hakone جبلHakone جبل

Roppongi

٠٧٠٧ ٠٨٠٨ ١٠١٠ ١١١١
الغرب الشامل

Shinagawa

Ryōgoku-bashi جرسRyōgoku-bashi جرس

Kuramae جرسKuramae جرس

جرس 
Azumabashi

جرس 
Azumabashi

Asakusa 
EKIMISE

TOBU SKYTREE خط قطارTOBU SKYTREE خط قطار

Sumida هنرSumida هنر
Sakura جرسSakura جرس

Kototoi جرسKototoi جرس

Ueno Onshi منتزهUeno Onshi منتزه Ikebukuro Kita-Senju

Shirahige جرسShirahige جرس

Nantai جبلNantai جبل

مركز Saitama املدين اجلديدمركز Saitama املدين اجلديد

Shinjuku

TOKYO DOMEAkihabara

Edo-Tokyo متحفEdo-Tokyo متحف

Toyosu
Harumi

صالة األلعاب 
الرياضية الوطنية

صالة األلعاب 
الرياضية الوطنية

شبه جزيرة 
Miura

شبه جزيرة 
Miura

Daiba

Ryogoku Kokugikan

Kokyo أو قرص Kokyo
اإلمرباطور

جبل فوجي

Sensō-jiSensō-ji معبد

Nikko

رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود رقم العمود

٦ كم من هنا

١١٣ كم من هنا

٤�١ كم من هنا

٢�٢  كم من هنا

١٠ كم من هنا

Akagi جبلAkagi جبلHaruna جبلHaruna جبل
Asama جبلAsama جبل

منطقة جبل 
Okuchichibu

منطقة جبل 
Okuchichibu

جبال األلب اجلنوبيةجبال األلب اجلنوبية

Sumida بلدية مدينةSumida بلدية مدينة

Asahi Beer املقر الرئييسAsahi Beer املقر الرئييس

قاعة بلدية مدينة طوكيوقاعة بلدية مدينة طوكيو

Toranomon Hills

برج طوكيو
٨ كم من هنا

◆
◆

◆

Ginza◆

◆حمطة طوكيوحمطة طوكيو

Ariake◆ ◆

◆

Shibuya◆

◆

◆

◆

◆

Oyokogawa-shinsui منتزهOyokogawa-shinsui منتزه

Rainbow جرسRainbow جرس

متحف 
Sumida Hokusai

متحف 
Sumida Hokusai

االرتفاع: ١٤٣٨ م

االرتفاع: ٣٧٧٦ م

االرتفاع: ٥٩٩ م

Shinjuku Gyoen

االرتفاع: ٢٤٨٦ م

االرتفاع: ٢٥٦٨ م

Sumida منتزهSumida منتزه

Ushijima رضيحUshijima رضيح

مركز طوكيو Saitama إىلKanagawa إىل ٠٩ ١٢

Dai-ichi Hotel Ryogoku

Asakusa View Hotel

٣٣ كم من هنا

Yokohama LandmarkYokohama Landmark برج
١٠٦ كم من هنا

Umaya جرسUmaya جرس جرس 
Komagata

جرس 
Komagata

منظر بانورامي من منصة مقصورة املشاهدة لطوكيو سكاي تري

املطار

سكة حديدية

املرافق الرتفيهية مرافق

املعابد 
واألرضحة

جرس

◆أسامء األماكناجلبل

متتع من خالل التحقق من أرقام األعمدة املوجودة يف املبنى املقابل وعند أعىل موضع.
ا عن املشهد الفعيل.* ا ختطيطي وقد يكون خمتلفً *يعد هذا عرضً

صورة ختطيطية ملنظر بانورامي من منصة مقصورة املشاهدة لطوكيو سكاي تري

アラビア語　العربية



錦糸町

متحف 
Sumida Hokusai

Asakusa 
View Hotel

Dai-ichi Hotel RyogokuDai-ichi Hotel Ryogoku

ا لكل فرتة من  *مفتوح طوال العام (٣٦٥ يوم). ختضع أوقات العمل للتغيري وذلك وفقً
٨:٠٠-٢٢:٠٠  فرتات العام.

أوقات العمل

تذاكر الدخول

تنبيهات احتياطية خاصة بالزائرين

لالستفسارات

TOKYO SKYTREE

االستعالمات
TOKYO SKYTREE

الفنادق / وكاالت السفر

الرشكاء الرسميون

خريطة الوصول
[آخر وقت للدخول: ٢١:٠٠]

مركز اتصال طوكيو سكاي تري        0570-55-0634 (٩:٠٠-٢١:٠٠)
 

*يرجى االتصال بالرقم         3470-5302-03 عند استخدام هاتف PHS أو هواتف مزودة بشبكة انرتنت أو عند االتصال الدويل.

تذاكر اليوم احلايل

SKYTREE حول

تذكرة التاريخ/الوقت املحدد

حجز املجموعات
سيتم تطبيق سعر المجموعة على الحجز المسبق لمجموعة تتكون من ١٠ أشخاص أو أكثر.

للحصول على التفاصيل، قم باالتصال بمركز حجز المجموعات لطوكيو سكاي تري (على 03-3626-0634).

تتيح تذاكر الدخول التي يتم فيها تحديد الوقت والتاريخ بشكلٍ مسبق الدخول بطريقة سلسة. يتم شرائها من خالل الموقع الرسمي لطوكيو سكاي 
تري على اإلنترنت أو من خالل جهاز النسخ متعدد الوظائف الموجود في متاجر سيفين-إليفن المنتشرة في اليابان في اليوم السابق من الدخول.

©TOKYO-SKYTREE 2020.4①

الطرق الرئيسية

“TOKYO 
DISNEY 
RESORT®”

«Odaiba مقاطعة»

خط قطار 
 TOBU

SKYTREE

Tokaidō Shinkansen

حافلة 
سكاي تري

 Ueno ومطار هانيدا وحمطة TOKYO SKYTREE TOWN ا للتنقل بني ا وإيابً ا استخدام حافلة سكاي تري، وهي حافالت تسري ذهابً * يمكنك أيضً
و “®TOKYO DISNEY RESORT” و «مقاطعة Odaiba» وحمطة Shiki وحمطة Asakadai وحمطة Wakōshi، إلخ

الطابق ٣٤٥ الطابق ٥ الطابق ١

THE SKYTREE SHOP

املحالت الرسمية يف الطابق ١ والطابق ٥ والطابق ٣٤٥.
 أوقات العمل   ٨:٣٠-٢١:٤٥ (٨:٠٠-٢١:٣٠ للطابق ٣٤٥ فقط)

Ikebukuro

Wakōshi
خط قطار 

Tobu Tojo
JR Yamanote خط قطار

Shinjuku

 Hanzomon خط قطار
مرتو طوكيو

 JR Chūō خط قطار
[اخلدمة الرسيعة]

 JR Chūō / Sōbu خط قطار
[قطار حميل]

Shibuya  Ginza خط قطار
مرتو طوكيو

Akihabara

Ueno

طوكيو

Otemachi

Shimbashi

Sengakuji

Shinagawa Hamamatsucho

Keikyu خط قطار
طوكيو مونوريل

Toei Asakusa خط قطار

Nihombashi

 Joetsu و Tohoku
 Hokuriku Shinkansen و

حافلة سكاي تري

حافلة 
سكاي تري Asakusa

JR Sōbu خط قطار

 JR Sōbu خط قطار
[اخلدمة الرسيعة]

Honjo-azumabashi

TOKYO
SKYTREE

TOWN

TOKYO
SKYTREE

TOWN

حمطة 
TOKYO SKYTREE

حمطة 
TOKYO SKYTREE

مطار 
ناريتا

Hikifune

Keisei خط قطار

↑Kita-senju

Kinshicho → Chiba

مطار 
هانيدا

حافلة سكاي تري

حمطة
A

sakusa
حمطة

A
sakusa

Senso-ji معبد

Asakusa منتزه

Asakusa
Hanayashiki

N
akam

ise شارع

U
m

am
ichi شارع

Kaminarimonمرتو طوكيو Ginza خط قطار
Toei Oedo خط قطار

To
ei 

Asa
ku

sa
طار 

ط ق
خ

حمطة
Asakusa

حمطة
Asakusa

Asakusa حمطة

Asakusa حمطة

Azuma-bashiجرس 

خط قطار
TOBU SKYTREE 

حمطة 
Asakusabashi

حمطة 
Asakusabashi

Kuramaeحمطة 

Kuramaeحمطة 

M
ukojim

a ع رقم ٦ خط
رسي

ق ال
طري

ال

مدخل
Komagata

مدخل
Komagata

خمرج
Komagata

خمرج
Komagata

Ryogoku Kokugikan

حمطة 
Ryogoku

حمطة 
Ryogoku JR Sōbu خط قطار

Keiyo طريق

 Tobu فندق
Levant Tokyo

طريق Komatsugawa رقم ٧ لطريق العاصمة الرسيع

H مرتو طوكيو
anzom

on خط قطار 

Kinshicho حمطة

Kinshicho Eki-mae

Kinshicho

Kinshi منتزه

Yotsum
e شارع

Asakusa شارع

Oshiage Eki-mae

Oshiage حمطةOshiage حمطة

TOKYO SKYTREE حمطة

حمطة 
Honjo-azumabashi

Sum
ida هنر

Sumida-ku 
Shonen-yakyujo-
mae

خمرج
Mukojima

خمرج
Mukojima

مدخل
Mukojima

مدخل
Mukojima

Boku
te

i شارع

Mito
-kaido طريق

Keisei Oshiage خط قطار

حمطة
H

ikifune
حمطة

H
ikifune

حمطة
Keise

i H
ikifu

ne

حمطة
Keise

i H
ikifu

ne

TOKYO SKYTREE TOWN تستثنى تذكرة الدخول إىل منصة مقصورة املشاهدة يف طوكيو سكاي تري من خدمات اخلصم اخلاصة يف*
مواقف السيارات.

نرجو استخدام الطرق الرئيسية املوجودة يف خريطة احلي املوجود حول سكاي تري عند القدوم بالسيارة.
ونرجو استخدام وسائل املواصالت العامة كالقطارات واحلافالت، ألن طاقة استيعاب موقف السيارات حمدودة وكذلك املرافق التي حوهلا.

حافلة جولة Sumida-ku (األجرة: ١٠٠ ين)
ا حافلة جولة Sumida-ku، والتي تغادر من حمطة Oshiage وتعمل يف ثالث طرق: املنطقة الشاملية الغربية (باجتاه Mukoujima و Kanegafuchi) واملنطقة  تتوفر أيضً

الشاملية الرشقية (باجتاه Yahiro و Tachibana) واملنطقة اجلنوبية (باجتاه Ryogoku و Kinshi-cho). أجرة الركوب ملرة واحدة هي ١٠٠ ين.

يتتبع اخلط املنقط الطريق املوجود أسفل الطريق الرسيع املرتفع. طرق العودةالطرق اخلارجيةإىل الزوار الذين يأتون بالسيارة Asahi Breweries, Ltd; Asahi Group Foods, Ltd.; Asahi Soft Drinks Co., Ltd. / FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY / 
Hitachi, Ltd.; Hitachi Building Systems Co., Ltd. /  Kikkoman Corporation / Mizuho Bank, Ltd.; Mizuho Financial Group, Inc.; 
Mizuho Securities Co., Ltd.; Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. / Nisshin Seifun Group Inc. / OBAYASHI CORPORATION / 
Panasonic Corporation / SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD. / Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited / TOSHIBA 
CORPORATION; TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 
(حسب الرتتيب األبجدي)

[ما هو الرشيك الرسمي]
الرشكاء الرسميون لد طوكيو سكاي تري هي الرشكات التي تتفق مع الفلسفة واملفاهيم التجارية هلذا املرشوع.

● يسمح لألطفال بعمر ٥ سنوات أو ما دون بالدخول مجانًا. ● ما بين (    ) للزائرين من ذوي االحتياجات الخاصة. سيتم تطبيق األسعار الخاصة بالزائرين من ذوي 
االحتياجات الخاصة على نفس عدد المرافقين حيث يكون عدد الزائرين من ذوي االحتياجات الخاصة مماثل لعدد المرافقين. ● قد يتم تعليق مبيعات تذاكر المجموعة عند 

وجود االزدحام. ● يرجى شراء تذكرة دخول إضافية في منصة مقصورة المشاهدة، إذا كان لد الزائرين تذكرة دخول إلى منصة مقصورة المشاهدة الطابق ٣٥٠ ويرغبون 
بالدخول إلى ممر مقصورة المشاهدة الطابق ٤٥٠. ● قم بزيارة الموقع اإللكتروني الرسمي لأليام التي تكون فيها أسعار العطالت قابلة للتطبيق. ● ال يمكن للزائر الدخول 

مرة أخر بعد خروجه.
* التذكرة الخاصة بالسياح األجانب فقط. يمكن للزائرين شراء تذكرة دون الحاجة إلى االنتظار في طابور. األسعار للزائرين من ذوي االحتياجات الخاصة وممر مقصورة 

المشاهدة غير متوفرة في تذكرة سكاي تري للدخول السريع.

[تنبيهات عامة]
● قد يقوم طاقم العمل برفض السماح لك بالدخول أو طلب المغادرة في حال تسببت بإزعاج الزائرين اآلخرين أو عند عدم االلتزام بالقوانين. ● ال تتحمل شركة برج 

TOBU سكاي تري المحدودة والشركات التابعة لها مسؤولية أية حوادث أو إصابات أو فقدان للممتلكات أو التعرض للسرقة أو أية أضرار أخر ناجمة عن سلوك غير 
مسؤول يقوم به الزائرون. ● لن يسمح بدخول األشخاص المنتمين لتنظيمات إجرامية. ● قد يقوم فريق األخبار ووسائل اإلعالم األخر بالتصوير أو التسجيل داخل 

المبنى أثناء ساعات العمل. في هذه األوقات، قد يقوم طاقم العمل بتقييد الوصول إلى ممرات محددة أو مناطق المشاهدة أو قد يتم تصوير بعض األجزاء من طوكيو سكاي 
تري. يتم تصوير الزائرين بعد أخذ موافقتهم المسبقة فقط. ● يرجى عدم حجز أماكن بشكل يعيق اآلخرين، أو القيام باستخدام األمتعة أو أشياء أخر لحجز مكان لك.

 ● يرجى االمتناع عن استخدام الهواتف المحمولة في األماكن التي يمكن أن تسبب اإلزعاج لآلخرين.
[األشياء املمنوع إدخاهلا]

ا إدخال األشياء الخطرة أو أية أشياء أخر محظورة من قبل طوكيو سكاي تري إلى داخل المبنى. يخضع الزائرون لتفتيش حقائبهم المحمولة ومقتنياتهم  ا باتً ● يمنع منعً
المعدنية قبل الدخول. ● ال يسمح بدخول حيوانات أخر غير كالب المساعدة (الكالب المدربة لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة) إلى طوكيو سكاي تري. 

(يرجى مالحظة بأنه ال توجد خدمات خاصة لوضع الحيوانات األليفة داخل المبنى.)
[تناول األطعمة واملرشوبات/التدخني]

ا داخل مقصورة المشاهدة؛ لذا نرجو استخدام أماكن التدخين المحددة. يُسمح بتناول الطعام والمشروبات في األماكن المخصصة لذلك فقط. ا باتً ● يمنع التدخين منعً
[أمور أخرى]

ا عند فتح األبواب  ● بسبب سوء األحوال الجوية، قد تكون الرؤية عبر طوكيو سكاي تري غير ممكنة. ● يرجى توخي الحذر لخطواتك لتفادي تعرضك لإلصابة، خصوصً
ا، قد يقوم فريق العمل بتقييد الوصول إلى ممرات محددة أو  وإغالقها أو عند استخدام المصاعد والساللم الكهربائية أو الساللم. ● عندما يكون طوكيو سكاي تري مزدحمً

مناطق المشاهدة أو أجزاء أخر داخل المنشأة. ● قد يتم تغيير أيام وساعات العمل وشروط تقديم الخدمة الخاصة بمقصورة المشاهدة والمرافق األخر دون أي إشعار 
مسبق. ● قد تكون محتويات الوصف عرضة للتغيير دون إشعار.

TOBU TOPTOURS CO., LTD. [وكاالت السفر الرسمية]
Tobu Hotel Levant Tokyo / Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel / Narita Tobu Hotel Airport [الفنادق الرسمية]

Dai-ichi Hotel Ryogoku / Asakusa View Hotel [الفنادق الصديقة]

حمطة 
Ryogoku

حمطة 
Ryogoku

アラビア語　العربية

Oshiage حمطةOshiage حمطة

رسيع
ط قطار Tsukuba ال

خ

حمطة 
Kuramae حمطة
Kuramae

متحف 
Edo-Tokyo

متحف 
Edo-Tokyo

Ki
yo

su
m

i رع 
شا

M
itsum

e شارع

TOBU Kameido خط قطار

سكاي تري 
ذات اإلضاءة 

٢٩٧٠ ين للقطعة (مع الرضيبة)

هونتاكاساغويا طوكيو سكاي تري
٣٤٥ تنسيق

١٦٥٢ين (مع  الرضيبة)

دمى جللب احلظ
أنواع خمتلفة

١٠٤٥ ين للواحدة (مع الرضيبة)

يتوفر نظام اسرتداد الرضائب عىل مشرتياتك لد نافذة اسرتداد الرضائب املوجودة يف الطابق األول. 
(يمكن اجلمع بني عمليات الرشاء يف العديد من املتاجر املؤهلة.)

قم باملسح الضوئي لرمز QR املوجود عىل اجلهة اليرس للعثور عىل املتاجر املؤهلة.

نافذة بيع التذاكر يف الطابق ٤

٣١٠٠ ين
(١٥٥٠ ين)

٢٣٥٠ ين
(١٢٠٠ ين)

١٤٥٠ ين
(٧٥٠ ين)

٢١٠٠ ين
(١٠٥٠ ين)

١٥٥٠ ين
(٨٠٠ ين)

٩٥٠ ين
(٥٠٠ ين)

نافذة الرشاءنوع التذكرة

نافذة بيع التذاكر يف الطابق ٤

وع
سب

األ
ام 

تذاكر املجموعةأي
الطابق ٣٥٠+٤٥٠

منصة مقصورة املشاهدة
الطابق ٣٥٠

تذاكر املجموعة
الطابق ٣٥٠+٤٥٠

منصة مقصورة املشاهدة
نافذة بيع التذاكر يف الطابق ٤الطابق ٣٥٠

٣٤٠٠ ين
(١٧٠٠ ين)

٢٥٥٠ ين
(١٣٠٠ ين)

١٥٥٠ ين
(٨٠٠ ين)

٢٣٠٠ ين
(١١٥٠ ين)

١٦٥٠ ين
(٨٥٠ ين)

١٠٠٠ ين
(٥٠٠ ين)

نافذة الرشاءنوع التذكرة

نافذة بيع التذاكر يف الطابق ٤

ت
طال

الع

٦-١١ سنة١٢-١٧ سنة١٨ سنة فام فوق

٦-١١ سنة١٢-١٧ سنة١٨ سنة فام فوق

تذاكر املجموعة
الطابق ٣٥٠+٤٥٠

منصة مقصورة املشاهدة
الطابق ٣٥٠

سكاي تري للدخول الرسيع الطابق ٤
نافذة بيع التذاكر

٢١٠٠ ين٤٢٠٠ ين
١٦٠٠ ين٣٢٠٠ ين

نافذة الرشاءنوع التذكرة

يام
األ

يع 
مج

تذكرة سكاي تري للدخول الرسيع *
٦-١١ سنة ١٢ سنة فام فوق

(TOKYO SKYTREE 1-1-2 Oshiage Sumida-ku Tokyo, Japan)

ا من املوقع SNS الرسمي لطوكيو سكاي تري! حتقق أيضً

/http://www.tokyo-skytree.jp/en� املوقع اإللكرتوين الرسمي لطوكيو سكاي تري

متوفرة فقط 
يف الطابق ٣٤٥

ا للمنتج. ا ملراجعة قانون رضيبة االستهالك، فإن معدل الرضيبة املطبق خيتلف تبعً نظرً

 TOBU RAILWAY CO., LTD. هي عالمة خدمة /عالمة جتارية لرشكة (TOKYO) SKYTREE
.املسجلة يف اليابان والواليات املتحدة األمريكية والدول األخر ،TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd. و

SKYTREE CAFE الطابق ٣٥٠

الطابق ٣٤٠

الطابق ٣٤٥

 أوقات العمل   ٨:٠٠-٢١:٤٥ 
(آخر طلب الساعة ٢١:١٥)

الطابق ٣٥٠
تتوفر املرشوبات الطبيعية ويتم تقديم األيس كريم 

(بشكل دائم).
الطابق ٣٤٠

يرجى االستمتاع بالوجبات أو احللو يف اإلطاللة الرائعة 
(طاوالت بمقاعد وكرايس).

  أوقات العمل
الغداء: ١٢:٠٠-١٦:٠٠ (آخر موعد حلجز مقعد: ١٤:٠٠)

(عطالت هناية األسبوع والعطالت الرسمية: ١١:٣٠-١٦:٠٠)
العشاء: ١٧:٣٠-٢٢:٠٠ (آخر موعد حلجز مقعد: ١٩:٣٠)

متتع بمذاق “TOKYO CUISINE”، وهو مزيج من 
جمموعة متنوعة من املكونات واخلرضاوات املوسمية 

ا للعاصمة طوكيو بني  الطازجة التي تم جنيها خصيصً
املناظر اخلالبة واملذهلة.


