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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PONOWNE OTWARCIE KAPITOLU STANU 
NOWY JORK  

  
Kompleks Empire State Plaza, obejmujący Kapitol i budynek Biura 

Legislacyjnego, będzie ponownie otwarty dla publiczności w dniu 18 czerwca  
  

Wracają darmowe wycieczki po Kapitolu i Empire State Plaza  
  

Ograniczenia dotyczące wycieczek zostały zniesione, ponieważ 70% dorosłych 
Nowojorczyków otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19  

  
Wycieczkę można zarezerwować online tutaj  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że w świetle przyjęcia przez 
70% Nowojorczyków w wieku 18 lat i starszych 1. dawki szczepionki przeciw COVID-
19, kompleks Empire State Plaza, obejmujący Kapitol Stanu Nowy Jork i budynek 
Biura Legislacyjnego, zostanie ponownie otwarty dla publiczności od jutra, 18 czerwca. 
Ponadto zwiedzanie Kapitolu będzie możliwe od poniedziałku 21 czerwca, a popularne 
wycieczki terenowe po Empire State Plaza będą realizowane od środy 7 lipca. Osoby 
niezaszczepione będą musiały nadal nosić maseczki, zgodnie z 
federalnymi wytycznymi CDC.  
  
„Nowojorczycy pracowali ciężko, aby zwalczyć wirusa COVID, ale dzięki temu 
charakterystyczne obiekty i atrakcje na terenie stanu są teraz ponownie otwierane dla 
turystów. Bardzo się cieszymy ponownie goszcząc Nowojorczyków i gości w naszym 
pięknym Kapitolu i wspaniałym Empire State Plaza”, powiedział gubernator Cuomo. 
„Kapitol jest przepełniony niesamowitą historią, która zainteresuje każdego. Chociaż w 
czasie pandemii musieliśmy zamknąć drzwi Kapitolu, teraz nadszedł czas, aby 
ponownie powitać gości w jego wspaniałych salach”.  
  
Darmowe wycieczki po Kapitolu  
  

• Kiedy: Od poniedziałku do piątku  
• Godziny: 10:00 i 12:00  
• Miejsce: Punkt informacyjny w holu Kapitolu od strony State Street  
• Rezerwacje: Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zalecane jest 

dokonanie rezerwacji, choć nie jest ona obowiązkowa dla grup do 10 
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osób – rezerwacje online tutaj. Dla grup powyżej 10 osób, proszę 
dzwonić pod numer 518-474-2418, aby uzgodnić szczegóły  

• Niezaszczepieni goście muszą nosić maseczki podczas zwiedzania 
wnętrz Kapitolu  

  
Kapitol Stanu Nowy Jork, stojący na szczycie wzgórza przy State Street w Albany, 
służy jako siedziba władz samorządowych Nowego Jorku od lat 80. XIX w. Budynek 
jest zadziwiającym przykładem XIX-wiecznego architektonicznego rozmachu i był 
budowany ręcznie z bloków ściennych przez okres 32 lat. Najważniejsze punkty 45–
minutowej wycieczki obejmują sale legislacyjne, Hall of Governors, Governor's 
Reception Room, Hall of New York, historyczne schody i płaskorzeźby.  
  
Darmowe wycieczki po terenie Empire State Plaza  
  

• Kiedy: Środa, czwartek i piątek  
• Godzina: 14:00  
• Miejsce: Przed wejściem głównym do Egg Center for the Performing Arts 

na terenie Empire State Plaza.  
• Rezerwacje: Liczba miejsc ograniczona do 25 osób na każdą wycieczkę, 

konieczność rezerwacji – rezerwacje online tutaj lub dzwoniąc pod 
numer 518-474-2418  

  
45-minutowe wycieczki pozwalają poznać najważniejsze punkty światowej klasy 
kompleksu o powierzchni 98 akrów, gdzie tę samą przestrzeń dzielą władze 
samorządowe, unikatowa architektura i sztuka współczesna. Każda wycieczka jest 
inna, a najważniejsze atrakcje obejmują: The Egg Center for the Performing Arts, 
główne forum Plaza, Kapitol, Robert Abrams Building for Law and Justice, Cultural 
Education Center, Corning Tower, budynek Biura Legislacyjnego oraz budynki 
rządowe, jak również pomniki upamiętniające osoby, które poświęciły lub oddały swoje 
życie w służbie innym. W trakcie wycieczki goście poznają także kolekcję Empire State 
Plaza Art Collection, która jest znana jako największa pozamuzealna publiczna 
kolekcja sztuki współczesnej w kraju.  
  
Komisarz Biura ds. Usług Ogólnych RoAnn Destito powiedziała: „Kapitol Stanu 
Nowy Jork i Empire State Plaza to cudowne architektoniczne klejnoty i jesteśmy dumni, 
ponownie umożliwiając publiczności spędzanie czasu na poznawaniu tych wspaniałych 
historycznych miejsc. Nasi kompetentni i mili przewodnicy są gotowi i chętni, aby 
przedstawić gościom piękne miejsca, jakie stolica stanu Nowy Jork ma do 
zaoferowania”.  
  
Zapraszany do odwiedzenia strony internetowej Biura ds. Usług Ogólnych, aby 
otrzymać więcej informacji na temat wycieczek, specjalnych wystaw i historii Kapitolu, 
Empire State Plaza oraz the Empire State Plaza Art Collection.  
  

###  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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