
 
عبارة عن مبني شدید االرتفاع ، وتعد ناطحة مبنى إمبایر ستیت ھو 

في نیویورك عالمة رائدة وفارقة وفخر    Street 34السحاب الواقعة في 
للشعب االمریكي فھي تعتبر االولى في العالم ، في ذلك الوقت استطاعت 

امریكا ان تقدم للعالم اول ناطحة سحاب على الرغم من عدم وجود تكنولوجیا 
متطورة فقد احتاج ھذا المبني  للعدید من المغامرین الشجعان لیتجسد ھذا 

، و  1931طابق حیث انتھى في عام  102المبني الرائع ، والذي تمثل في 
 متر .  443بلغ ارتفاعة 

 

  
 

 مبنى إمبایر ستیت 
 

Empire State Building 
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عاما   40لقد تصدر ھذا المبني المرتفع الصدارة الكثر من 
 حیث یعتبر االطول في العالم . 

 
لم تكن المجازفة من جانب واحد فقط ، فعند االنتھاء من ھذا 

المبني كانت امریكا تعاني من ركود اقتصادي شدید ولكن 
ھذا الخطب لم یجعلھا تتوقف عن االنتھاء من ھذا المبني 

 الذي علقت علیھ امال كبیرة . 
 
 

ھناك طابقین  في ھذا المبني یجعلنا كل شيء في نیویورك  
ینطق بابداع وروعة المكان ، حیث یمكنك من خاللھما 

الصعود إلى اعلى ومشاھدة ھذه المدینة وھي في ابھى حلھ 
، یعطیان طابع استثنائي  102والطابق  86، وھما الطابق 

 لمدینة في منتھى الروعة والجمال . 
 
 

 

الرجال الشجعان الذین قاموا ببناء ھذه الناطحة في وقت لما یكن للتكنولوجیا ذكر، بالمثابرة والشجاعة تم 
 البناء لیعلن عن میالد خطوة ممیزة وفریدة في العالم .  
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ملیون شخص للذھاب إلى األعلى ومشاھدة  مدینة االحالم ، فھل تختــار االنضمام  110إلى اآلن تقریبا یاتي 
 الیھم ؟؟؟

 كون كذلك . 
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 -ھي كتالي :  86بالنسبة لتذكرة الطابق 

 $ 25للبالغین 
 $  22لالطفال 

 
اما اذا كنت ترید المشاھدة من الطابقین اللذین سبق ذكرھما وھما 

86 –102  
 -فقیمة التذكرة كتالي :

 $ 42للبالغین 
 $ 36لالطفال 

 
بیدا انھ یكفیك ان تشاھد نیویوك باسرة ومع كامل روعتھا من خالل 

 . 86الطابق 
 یفتح یومیا على مدار السنة .

 صباحا (عند منتصف اللیل ).  2صباحا إلى  8من الساعة  

  

 

 



                             See Dunia - New  Yorkنیویورك       -شوف الدنیا 

 

 انتبھ  
في وقت الذروة والفصول السیاحیة یتواجد العدید من السیاح 

لمشاھدة نیویوك من االعلى فاذا كنت ال ترید الوقوف في صف 
التذاكر ، او تفضل  الذھاب في اوقات قلیلة  االزدحام ، فان 

 عصرا . 3صباحا او  8افضل االوقات  الذھاب عند الساعة 
كذلك تجنبا لالنتظار في الصف للتذاكر فان االفضل شراء تذكرة 

 اكسبرس .
یوجد محل للھدایا حیث یمكنك شراء ھدیة لمن  80في الطابق 

 تحب . 

 لمزید من االطالعات : 
www.esbnyc.com 

 

Empire Building 

 شارع 5
5th Ave 

Macy’s  مركز 

 شارع 34
34th Street 

Herald Sq میدان 

 

الفیلم المشھور كنج كونج تم تصویرة 
 في امبایر ستیت  

 

 محطة :
34 st - Herald Sq 
( N - Q - R ) 

 


