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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA HARMONOGRAM ŚWIĄTECZNYCH
ZABAW I ATRAKCJI W PARKACH W STANIE NOWY JORK
Ponad dwa tuziny imprez o tematyce świątecznej w całym stanie
Pokaz świateł Jones Beach Magic of Lights na Long Island rozpoczyna cykl
sezonowych imprez
Zdjęcia z pokazu świateł można obejrzeć tutaj
Gubernator Kathy Hochul zaprosiła dziś mieszkańców stanu Nowy Jork do wzięcia
udziału w dziesiątkach sezonowych wydarzeń i programów w parkach stanowych i
historycznych miejscach w całym stanie do końca roku, począwszy od corocznego
pokazu świateł Jones Beach Magic of Lights, który rozpocznie się już w piątek, 19
listopada, na Long Island.
„Jones Beach jest domem dla znaczącej tradycji świątecznej, gdzie przyjaciele i
rodziny zbierają się, aby zobaczyć spektakularny coroczny pokaz świateł, lub
zwiedzają udekorowane, historyczne miejsca i podziwiają naturalne piękno stanu Nowy
Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasze parki oferują coś dla każdego
niezależnie od wieku, aby móc dobrze spędzić czas, a jako że władze naszego stanu
kontynuują drogę powrotu do normalności, pokaz Magic of Lights to idealny sposób na
rozpoczęcie sezonu świątecznego”.
Pokaz Magic of Lights w Jones Beach State Park rozpoczyna się w piątek, 19
listopada i potrwa do 2 stycznia 2022 r. To wydarzenie, odbywające się podczas
przejazdu samochodem przez park, można zobaczyć wzdłuż 2,5 mili dróg parkowych,
oświetlonych najnowszą technologią LED, w tym w tunelu świetlnym o długości 200
stóp, na 40 różnych oświetlonych scenach ukazujących świąteczne motywy i na
drzewach udekorowanych nawiązującymi do świąt diodami LED. Godziny otwarcia to
zmierzch do godz. 22:00 od niedzieli do czwartku, oraz zmierzch do godz. 23:00 w
piątek i sobotę.
Więcej informacji jest dostępnych tutaj. Wpływy z biletów zostaną przeznaczone na
cele charytatywne; w ubiegłorocznym pokazie zebrano ponad 150 000 USD na rzecz
lokalnych organizacji, zbierając m.in. niepsujące się artykuły żywnościowe, zabawki,
książki i ciepłe kurtki.

Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Zapraszamy do naszych
parków stanowych i historycznych miejsc, gdzie można zobaczyć jak zmieniają się
pory roku. Mamy zaplanowanych wiele imprez o tematyce świątecznej, a kolejne będą
się pojawiać. Zapoczątkujcie tę nową tradycję wraz z przyjaciółmi i rodziną”.
Najważniejsze wydarzenia związane ze świętami to m.in. obchody Bożego Narodzenia
w stylu złotego wieku w pięknie udekorowanym zabytkowym obiekcie Staatsburgh
State Historic Site w dolinie Hudson, wędrówka w Czarny Piątek przez wyjątkowe
środowisko wydmowe jeziora Erie w Woodlawn Beach State Park, bieg „Turkey Trot”
po Święcie Dziękczynienia w Shirley Chisholm State Park w Brooklynie, wizyta
Świętego Mikołaja w zabytkowym parku Walkway Over the Hudson oraz 47. doroczne
świąteczne liczenie ptaków w Letchworth State Park w zachodniej części stanu Nowy
Jork.
Dla tych, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu, zamiast w zatłoczonym
centrum handlowym, kilka innych parków również oferuje wycieczki w Czarny Piątek
dzień po Święcie Dziękczynienia. Lub po prostu wędrować na własną rękę,
zapraszamy na stronę internetową Parków Stanowych w celu znalezienia szlaku w
pobliżu.
Pełny wykaz imprez świątecznych można znaleźć w kalendarzu imprez Parków
Narodowych tutaj. Wykaz będzie aktualizowany w miarę dodawania kolejnych
wydarzeń. Niektóre wydarzenia mogą wymagać wcześniejszej rejestracji lub opłaty za
wstęp.
Biuro ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (State Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation) w stanie Nowy Jork nadzoruje ponad 250 pojedynczych parków,
miejsc historycznych, szlaków rekreacyjnych i przystani dla łodzi, które w 2020 r.
odwiedziła rekordowa liczba 78 milionów osób. Ostatnie badania uniwersyteckie
wykazały, że wydatki parków stanowych i ich gości wspierają 5 mld USD w produkcji i
sprzedaży, 54 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym i ponad 2,8 mld USD w
dodatkowym PKB stanu. Więcej informacji na temat któregokolwiek z tych obszarów
rekreacyjnych można znaleźć na stronie www.parks.ny.gov, pobrać bezpłatną aplikację
mobilną NY State Parks Explorer lub zadzwonić pod numer 518.474.0456. Ponadto
zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków na
Facebooku, Instagramie i Twitterze.
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