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ھناك اماكن البد من االشارة الیھا في نیویوك فھي تعد 

من ثراء ھذه المدینة الرائعة ، مركز روكفلر من 
 المراكز المعروفة حیث بني من قبل عائلة روكفلر  

 
بنایة تجاریة  14وھو عبارة عن مجموعة تتضمن 

تعتبر من اكبر المجموعات الخاصة في العالم في ذلك 
بنایات أخرى لتصبح  5بنایة  14الوقت ، اضیف إلى 

  1939بنایة حیث تم االنتھاء منھا في عام  19
  street ~ 51 street 48یقع ھذا المركز في  

   5Ave ~ 6Aveومن 
 

تحتوي ھذه المجموعة على العدید من المكاتب 
ومراكز التسوق والمطاعم ذات الجودة العالیة 

وبمختلف المستویات باالضافة إلى االستعراضات 
   NBCوكذلك    Radio Cityالموسیقیة 
 استودیو .

  

 مركز روكلفر 
Rockefeller Center  
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حیث یمكنك الصعود إلى اعلى    Rockefeller Plazaان اكبر مركز من بین مجموعة روكفلر ھو روكفلر بالز 
Top of The Rock     70ومشاھدة نیویوك من االعلى كما تحب ان تشاھدھا جمیلة ورائعة ، وذلك في الطابق  

 لمزید من االطالعات :
www.topoftherocknyc.com  

لیس ھذا كل شيء ففي اطاللتك من االعلى سوف تشاھد  
الحدیقة المركزیة والتي تعد من االماكن السیاحیة الرائعة في 

 نیویورك .
 

الكثیر من ملكات الجمال یقصدن ھذا المكان باطاللتھ الرائعة 
للتقاط صور نادرة في الجمال واالبداع ، كما یمكنك مشاھدة 
نیویورك من عدة زوایا من ھذا الطابق باطالالت اكثر فتنة 

 وجمال . 
 

 اشیاء نذكركم بھا :
 12صباحا إلى  8یفتح یومیا على مدار السنة ، من الساعة 

 ظھرا .
 $ 25قیمة التذكرة للبالغین 

سنوات واقل الدخول  5$ ، بالنسبة لالطفال من  16لالطفال  
 مجاني . 

 

على ھذا االرتفاع ھل یمكنك تناول وجبة الغداء ؟  ھذه الصورة ھي لمواظفین في ركفلر سنتر یجلسون على 
 ھذا االرتفاع لتناول وجبة الغداء ، صورة رائعة مع قلیل من الرعب . 
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 NBC استودیو 
 

وھو یعتبر من اقدم  1933افتتاح في عام 
االستودیوھات في العالم للرادیو والتلفزیون  
یقع في مبني ركفلر سنتر ، ھذا المكان الذي 

یوقظ ذاكرة ایام ماضیة في منتھى الجمال  
لقد خصص لھذا المكان جوالت حیث 

یمكنك من خالل ھذه الجوالت التعرف على 
تاریخ ھذا المبني (ان بي سي ) ومشاھد 

ما خلف الكوایس والعدید من الفنانین 
وكذلك لعشاق النشرات الجویة مشاھدة 

المكان الخاص ببث النشرة الجویة ، ھناك 
العدید لتشاھدة في ھذا المكان غیر 

 اللحظات الجمیلة .
 دقائق . 10مدة الجولة تقریبا ساعة و

  4:30إلى  8:30الجولة تبدا من الساعة 
دقیقة تنطلق جولة  15كما ان في كل 
 ن بي سي .-جدیدة إلى ال 

 $ 24قیمة التذكرة للبالغین 
 $ 21لالطفال 
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  www.nbcstudiotour.comلمزید من االطالعات :              

 
 لیس ھناك مجاال لتنسى كامیراتك 

 
 اما ان كنت من عشاق الموسیقى فیمكنك شراء تذكرة لھذا الغرض عن طریق االنترنت ، وزیارة .

 
www.radiocity.com  

 
 انظر الخریطة نیویورك

 

 

محطة :            
  
 
 

 
47-50 St - Rockefeller 

Center 

 


