
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול לאדנט אייך ניו יארקער צו פייערן דעם נייעם יאר אין די פרייע לופט מיט ערשטע  
 טאג הייקס ביי סטעיט פארקס, היסטארישע ערטער, וויילדלייף ערטער און פובליק שטחים  

  
ר  הייקס פאר ניו יארקער צו פארברענגען יאנוא 75׳טע יערליכע פארקומעניש טוט אנבאטן איבער 11

 ׳טן צו געניסן פון די נאטור מיט פריינט און פאמיליע  1
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט דערמוטיגט ניו יארקצו פארברענגען צייט אינדרויסן דעם הָאלידעי  
סעזאן און פייערן דעם נייעם יאר בי סטעיט פארקס, היסטארישע ערטער, וויילדלייף ערטער, טרעילס,  

. די פארשידענע ערליי הייקס 2022׳טן 1נגאויס דעם עמפייער סטעיט אום יאנואר און פובליק שטחים לע 
ברעגע טרעילס, בארדוואקס, טאופעטהס,  -נעמען אריין סיעל שפאצירן, פייער טורעם הייקס, לעיק

 שפאצירן צווישן וואסערפאלן, היסטאריש עסטעיטס, מיליטערישע פארטס און נאך.  
  

ברייט פאפולערער טראדיציע צווישן ניו יארקער פאמיליעס, וויבאלד זיי  ״ערשטע טאג הייקס זענען א 
דערמאנען אונז אויף ווי וויכטיג אונזער אינדרויסנדיגע ערטער זענען צו אונזער געזונט און פרייד א גאנץ  

ארט דעם היים פון אזוי  -״ניו יארק סטעיט איז דער וואוין האט גאווערנער האקול געזאגט.יאר לאנג,״ 
יל אייגנארטיגע הייקינג טרעילס, און עס איז א פרייד צו באזוכן פאר מענטשן אין יעדן עלטער. הייקינג  פ

אויף איינע פון די סטעיט׳ס הערליכע טרעילס איז אן אייגנארטיגע אופן אריינצובאגלייטן א ליכטיגן 
 אפטימיסטישן נייעם יאר.״  

  
דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיט )סטעיט פארקס( און דער  

( אויפנעמער אדער צוזאמענארבעטער מיט DECדעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען )
לס טייל פון די וואלונטירער ארגאניזאציעס צו האלטן די פילע שפאצירן און הייקס וואס ווערן געהאלטן א

    ׳טע יארטאג.11פאפולערע ערשטע טאג הייקס פראגראם, אפצייכענענדיג איר 
    

״דער נייער יאר איז אן אידעאלן צייט צו  סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
נעמען א פויזע פון אונזערע פארנומענע לעבנס און ארומנעמען די אינדרויסן מיט א שפאציר אדער הייק  

ערשטע טאג הייקס זענען א פארגעניגנדיגע     פארכאפנדע סצענישע סביבה.-אין ניו יארק׳ס אויג
ן אונזער סטעיט׳ס נאטורליכע אוצרות אין דעם ווינטער  טראדיציע וואס טוהען אנבאטן א שאנס מיטצולעב

 סעזאן.״ 
  

DEC  ,״ניו יארק׳ס יערליכע ערשטע טאג הייקס וואקסן אין  קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט
צוגעלייגט זיבן נייע הייקס  DECפאפולערקייט יעדעס יאר, און צו טרעפן צו די וואקסנדע אינטערעס האט 

ער ווי אלעמאל קומען אן ניו יארקער און באזוכער אינדרויסן און עקספלארירן אונזער  דעם יאר. איצט מ
שטאלצירט זיך צו פארזעצן  DECסטעיט׳ס ערשטראנקיגע נאטורליכע דעסטינאציעס און טרעילס. 

ווייטער צו האלטן די הייקס מיט אונזערע צוזאמענארבעטער ביי סטעיט פארקס און איך דערמוטיג ניו 
פון יעדן עלטער און פעאיגקייט ארויסצוגיין אינדרויסן מיט פאמיליע און פריינט דעם נייעם יאר   יארקער
 טאג.״  



    
פאנדעמיע זענען די פארקומעניש אפציעס פאר הייקס פון זעלבסט   19-אויף די שפירן פון דער קָאוויד

ערע פארקומעניש אפציעס  געפירטע ארומגיין צו קליינע שטאב אדער וואלונטיר געפירטע הייקס צו מער
יענעם טאג, צו ערלויבן פאר אנטיילנעמער די צייט און ארט צו סאציעלע אפזונדערונג און אין דער  

    זעלבער צייט נאך אלץ געניסן פון דער נאטור׳ס ווינטער וואונדערן. 
    

צוגעפאסט, און נעמען געווענטליך צווישן איין ואן פינף מייל,  -די שפאצירן און הייקס זענען פאמיליע
סטעיט פארקס,   75הייקס ווערן אנגעבאטן ביי איבער   ווענדנדיג זיך אויף די לאקאציע און אומשטענדן. 

ילס און סטעיט שטחים, וויילדלייף ערטער, וואלד פרעזערוו טרע DECהיסטארישע ערטער, 
ענווייראנמענטאלע בילדונג צענטערס מיט געקלייבענע ערטער וואס טוהען אנבאטן מערערע  

פארקומענישן קענען אריינרעכענען גורלות פאר א יערליכע עמפייער  FDHפארקומעניש אפציעס. די  
 פאס, ווי אויך אנדענק געשאנקען.  

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ראס די.  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וויצע פרעזידענט און 

״ערשטע טאג הייקס זענען גאר א גוטע וועג צו געניסן פון ניו יארק׳ס פרייע לופט  לעווי האט געזאגט,
ערטער מיט פאמיליע און פריינט דעם ווינטער. סיי וועלכע הייק קען ווערן אן איבערנאכטיגע וואקאציע  

ון געטראנקן, א מוזעאום באזוך אדער לעבעדיגע פארשטעלונג, און  אינאיינעם מיט קרעפט מאלצייטן א
איבערנעכטיגן ביי א געהייצטע קעּבין אדער בא׳חן׳טע גאסטהויז. איינוואוינער און באזוכער צוגלייך זענען 

קעפלעך אויף די בערג און געפרוירענע וואסערפאלן  -דערמוטיגט צו קומען אנטיילנעמען דערין, פון די שניי
אנדערע מאיעסטעטישע ווינטער סצענעס וואס ווארטן אין אונזערע סטעיט פארקס און פובליק  ביז 

 שטחים.״  
    

רעגיסטראציע  -א ליסטע פון ניו יארק סטעיט ערשטע טאג הייקס, לאקאציע פרטים, פארמאט, פרי
.  dec.ny.govאון   parks.ny.govפאדערונגען און נאך אינפארמאציע קען מען געפונען ָאנליין ביי 

ערירטע  אינטערעסירטע אנטיילנעמער זענען דערמוטיגט צו באקוקן די פרטים פון זייערע פרעפ
אויפנעמער און זיך רעגיסטרירן פון פאראויס ווען פארלאנגט; אלטערנאטיווע לאקאציעס זאלן גערעכנט  

ווערן אזוי ווי קאפאציטעט באגרענעצונגען און רעגיסטראציע איינצוימונגען קענען באווירקן 
    צוגענגליכקייט.

    
ענען היינט א נאציאנאלע פארקומעניש  , ז 1992ערשטע טאג הייקס, אנגעהויבן אין מאסאטשוסעטס אין 

    סטעיטס. 50וואס קומען פאר אין אלע 
    

אין די פרייע לופט רעכענען אריין טרעפן אן ארטיגע פארק אדער   2022אנדערע געדאנקען צו פייערן 
באניץ -עמפייער סטעיט טרעיל, די לענגסטע מולטימיט די לעצטנסדיגע פארענדיגונג פון דער טרעיל. 
מייל רּוט א ברייטערע ריי ארטיגע    750טרעיל אין דעם לאנד, האבן איינוואוינער לענגאויס די  סטעיט

אינפארמאציע איבער די טרעיל איז צו באקומען אויף   טרעיל אפטיילן צו געניסן אין אלע פיר סעזאנען.
  .empiretrail.ny.govדעם וועבזייטל, 

  
 ׳טן, אויסער ווי אנגעמערקט(:  1ט׳ן ראיאן )אלע הייקס שבת, יאנואר א ליסטע פון ערשטע טאג הייקס לוי

  
 מערב ניו יארק  

   232עקס.  10am-2pm ;716.354.9101׳רעד הָאוז׳,   - אלעגאני סטעיט פארק  •
   9:30-11am ;716.282-5154ביווער איילענד סטעיט פארק, גרענד איילענד;   •
  2-4pm  ;716.282.5154פארט ניאגארא סטעיט פארק, יאנגסטאון;   •
  9am ;585.493.3614דזשענעסי וואלי גרינוועי, הינסדעיל;   •
  1pm  ;585.493.3614דזשענעסי וואלי גרינוועי, בול סטריט, קובע;  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Fevent-results.aspx%3Fft%3D36&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558942852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H5Rnv5J71U1nHcc7eEyYRctfuyd9IN0dKI9U%2FPoiPfw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112174.html%3Ffbclid%3DIwAR2CdptDF-2Ji361LfL1yrCaYkObIYWGok7bp1di_nBlvCQsanjbDp1SHdU&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558952814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pjUqh4d3WCTBO9S6pZu7uxEmuxymU1soFskqKHqXD8E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__empiretrail.ny.gov_&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t10MlnEV5BlRL9KpzW3UEnNTlgmDAUS6AarBEuuna1k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__empiretrail.ny.gov_&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t10MlnEV5BlRL9KpzW3UEnNTlgmDAUS6AarBEuuna1k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__empiretrail.ny.gov_&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t10MlnEV5BlRL9KpzW3UEnNTlgmDAUS6AarBEuuna1k%3D&reserved=0


  11am  ;585.964.3614דזשענעסי וואלי גרינוועי הייק / סנאומאביל רייד, עיוואן,  •
  1pm ;585.964.2462עמלין ביעטש סטעיט פארק, העמלין;  ה •
  10am-12pm ;716.549.1050נאקס פַארם סטעיט פארק, איסט אורארע;   •
; זעלבסט 7am; 10am; 10:30am; 1pm (2)לעטשוואורט סטעיט פארק, קאסטיל; באגלייט:   •

    585.493.3680געפירט: א גאנצן טאג; 
  10am ;716.683.5959פיו;  ריינסטיין וואודס, דע •
  11am ;585.415.1521טאון ָאוו צענטערוויל;  סוויפט היל סטעיט וואלד,   •
  12pm ;716.851.7019טילמען ראוד וויילדלייף פארוואלטונג ארט, קלערענס,  •

    
 פינגער לעיקס און צענטראל ניו יארק  

   11am ;607.334.2718באומען לעיק סטעיט פארק / מעקדאנאה סטעיט וואלד, אקספארד;   •
  10am ;607.535.4511גלען;  -קאטערינע וואלי טרעיל, וואטקינס •
   607.648.5251; )צוויי הייקס( 1pmטשענאנגא וואלי סטעיט פארק, טשענאנגא ֿפָארקס;   •
   11am ;315.415.8377ויל; קלארק רעזערוועישען סטעיט פארק, דזשעימסו •
  10am ;315.337.4670דעלטא סטעיט פארק, ראום;   •
; זעלבסט געפירט;  8am-2pmפארט אנטעריאו סטעיט היסטארישע ארט, אסוועגא;   •

315.343.4711  
  607.547.8662ביז אוונט;  10amגלימערגלעס סטעיט פארק, קופערסטאון;   •
  9am-12pm ;607.432.2114 גילבערט לעיק סטעיט פארק, לארענס;  •
  1pm ;315.637.6111גרין לעיקס סטעיט פארק, פאיעטסוויל;   •
  10am ;585.374.8366קענעדיס סטעיט וואלד, קענעדיס;  -העמלאק •
  1pm ;315.823.0398הערקימער היים סטעיט היסטארישע ארט, הערקימער;   •
;  10amראדזשערס ענווייראנמענטאלע בילדונג צענטער, שערבורן;  •

execdir@friendsofrogers.org   
  9am  ;315.866.6330ראום סענדס פלעינס אייגנארטיג ארט, ראום;   •
  10am ;315.789.2331סענעקע לעיק סטעיט פארק, דזשענעווע;   •
    131עקס. 10am-4pm607.387.7041טאוגאנאק פָאלס סטעיט פארק, טרומענסבורג;   •
  10am-12pm ;607.732.6287טּו ריווערס סטעיט פארק, וועיווערלי;  •

; 9:45am(,  3וועטעראנס מעמאריעל פארק אין סקיילער )*יאנואר   •
tickets-county-schulyer-ni-hike-day-https://www.eventbrite.com/e/1st -

241897064472  
   9pm-12am ;315.365.3588מאנטעזומע וויילדלייף רעפיודזש, סאוואנאה;   31דעצ. 

  
 נארט קאנטרי / אדיראנדעקס  

  10am ;Emily@champlainareatrails.comשאמפלעין עריע טרעילס;  טשעני מאונטען,  •
   10am ;518-597-3666קראון פוינט סטעיט היסטארישע ארט;   •
;  10amשאמפלעין עריע טרעילס;  ליטעל אוסעבעל ריווער טרעיל,  •

amplainareatrails.comEmily@ch  
   10am ;518.327.6241פאול סמיט קאלעדזש העראן מארש,   •
  11am ;518.563.0369ּפוינט ָאו רָאש סטעיט פארק, פלאטסבורג;   •
;  9amפראספעקט מאונטען, ווילעדזש ָאוו לעיק דזשארדזש;   •

dec.ny.govBenjamin.thomas@     
  10am ;315.938.5302ראבערט דזשי. וועהלע סטעיט פארק, הענדערסאן;   •
  9am ;315.866.6330לאוטער ענד האגסבעק ראוד,     ראום סענד פלעינס,  •
  1-3pm ;315.646.2321סעקעטס הַארּבָאר בעטעלפיעלד סטעיט היסטארישער ארט;   •

mailto:execdir@friendsofrogers.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2F1st-day-hike-in-schulyer-county-tickets-224189706447&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DP4TlSn%2FphuJu0St%2BF%2BAI3i6goLYNnts6mnrLI49F%2B0%3D&reserved=0
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• SUNY ESF  ;9:30ניוקאמב אדיראנדעקס אויסטייטש צענטער, ניוקאמּבam  ;
cdemers@esf.edu   

  10am  ;megan@adk.orgטאמאס מאונטען פון וואלי וואודס ראוד טרעילהעד, באלטאן;   •
   10am-2pm ;315.482.2479וועלעסלי סטעיט פארק, פיינוויו;  •
  10am  ;3521-376-315לארעין; ווינאנע סטעיט וואלד,  •

    
 גרעיטער קאפיטאל דיסטריקט  

; )צוויי הייקס( 10:30am; 1pmפייוו ריווערס ענווייראנמענטאל בילדונג צענטער, דעלמאר;   •
518.475.0291  

  518.279.1155; )צוויי הייקס( 11am; 1pmארק, גרעפטאן;  גרעפטאן לעיקס סטעיט פ  •
  11am ;518.827.6111מיין קיל סטעיט פארק, נארט בעטלעהעם;   •
  518.268.2188; )צוויי הייקס( 10am; 1pmּפיעּבעלס איילענד סטעיט פארק, וואטערפארד;   •
  10am ;518.584.2535סאראטאגע סּפַא סטעיט פארק, סאראטאגע ספרינגס;   •
  9:00am ;315-778-4107טעקסאס סקולהאוס סטעיט וואלד, טאון ָאוו ליסבאן;   •
    0עקס.  10am ;518.872.1237טעטשער סטעיט פארק, ווארהיסוויל;  •
  6:15am ;607.746.3645ווראמען׳ס נאוז, מידלבורג;  •

  
 אן וואלי / קעטסקילס  הודס

   10am ;516-647-7776אשאקאן קווארי טרעיל, אליווברידזש;  •
FDR   ;10:30סטעיט פארק, יארקטאוןam ;914.245.4434  

;  11am-2pmליטעל סטאני פאוינט / הודסאן היילענדס סטעיט פארק, קָאלד סּפרינג;   •
845.224.7207  

  1-3pm ;914.232.5651דזשאן דזשעי האומסטעד סטעיט היסטארישע ארט, קאטאנא;   •
  am ;845.586.3112 11:00קעלי האלאו טרעיל, טאון ָאוו מידלטאון;  •
   Jan .2 - 845.256.3083הייקס9am & 12pm (2  ;)מעדס מעדאו לופ טרעילהעד, וואודסטאק;   •
  9:15am ;845.255.0752מינעוואסקא סטעיט פארק פרעזערוו, פיטער׳ס קיל, קערהאנקסאן;   •
  518.751.0344; )צוויי הייקס( 10-11am; 1-2pmאלאנא סטעיט היסטארישער ארט, הודסאן;   •
 (  2און יאנואר   1)יאנואר  12pm ;646.303.1448אלד קראטאן אקוועדוקט, דאבס פערי;   •
  7:45am ;845.688.3369ען פייער טורעם, וואודסטאק;  אווערלוק מאונט •
  10am-12pm ;914.631.1470ראקעפעלער סטעיט פארק פרעזערוו, פלעזענטוויל;   •
   9am ;914.631.1470ראקעפעלער פרעזערוו ראקוואוד הָאל; פלעזענטוויל;  •
  10am  ;845.351.5907סטערלינג פארעסט סטעיט פארק, טוקסידא;   •
;  11:00amל פַארם ענווייראנמענט בילדונג צענטער, וואפינגערס פָאלס;  סטאניקי •

845.831.3800  
  1pm ;518.329.3993קאפקעיק פָאלס, קאפקעיק פָאלס;    - טעקאניק סטעיט פארק  •
  9:30am-4pm ;845.688.3369ָאּפער עסאּפוס פייער טורעם, מט. טרעמפער;   •
  2pm ;845.834.2867פיסגייער וועג איבער הודסאן סטעיט היסטארישע פארק; פאוקיפסי;   •

  
 ניו יארק סיטי און לאנג איילענד  

  10am ;516.780.3295בעטהפעידזש סטעיט פארק, פארמינגדעיל;   •
   10am-12pm ;631.423.1770קאומסעט סטעיט היסטארישע פארק פרעזערוו, לאויד נעק;   •
  201עקס.   1pm ;718.605.3970ט ּפָאנדס, סטעטען איילענד;  קלעי פי •
  10am-12pm ;631.581.1072קאנעטקוואט ריווער סטעיט פארק פרעזערוו, אוקדעיל;   •
  12pm ;631.315.5475האלאק סטעיט פארק פרעזערוו, וועדינג ריווער;   •
  10-11:30am ;516.766.1029העמפסטעד לעיק סטעיט פארק, העמפסטעד;   •
  10am-3pm ;516.780.3295דזשאנס ביעטש סטעיט פארק, וואנטאוג;   •

mailto:cdemers@esf.edu
mailto:megan@adk.org


  1pm ;631.668.5000מאנטאוק פאוינט סטעיט, מאנטאוק;   •
  10am ;718.313.8591מאונט לארעטא אייגנארטיגע ארט; סטעטען איילענד;   •
  10am-12pm ;631.323.2440אריענט ביעטש סטעיט פארק, אריענט;   •
  2יאנואר   - 631.444.0350; )צוויי הייקס( 11am; 1pmרידזש קאנסערוועישען ארט, רידזש;   •
  12pm ;212.866.3100שירלי קיסהאלם סטעיט פארק, ברוקלין;   •
  10:30am ;631.269.4333׳סָאנקען מעדָאו׳ סטעיט פארק, קינגס פארק;   •

  
 250דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזעען איבער 
פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, גאלף קורסן, שיף ארויספאר פונקטן, און מער,  

ער סיי וועלכע פון די  פאר מער אינפארמאציע איב  מיליאן מענטשן יערליך. 78וועלכע ווערן באזוכט דורך 
 NY State Parks, דאונלאד׳ט דעם אומזיסטן www.parks.ny.govפארוויילונגס ערטער, באזוכט 

Explorer אינסטעגרעם, פעיסבוק. אויך, פארבינדט אייך אויף 518.474.0456אדער רופט  מאביל עּפ  
   טוויטער.און 

DEC   פארוואלטעט באלד פינף מיליאן עיקערס פון פובליק שטחים, אריינגערעכנט דריי מיליאן עיקערס
קעמפינג ערטער און טאג באניץ ערטער, איבער   55אין די אדיראנדעק און קעטסקיל וואלד פרעזערווס, 

ער טרעילהעדס, שיף ארויספאר פונקטן, און פישכאפן מייל עמטליכע טרעילס, און הונדערט 5,000
ניו יארק סטעיט  -׳לָאוו ַאווער ניו יארק לענדס׳  געפונט פארוויילונגס אפציעס דורך באזוכן  פיערס.

ניו יארק סטעיט   -  DECinfo Locatorר זוכט אויס אדע דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט
ערטער און טרעילס זענען צוגענגליך פאר מענטשן  . פילע דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט

און פארבינדט אייך מיט אונז   ע אוואנטורעפלאנירט אייער קומענדער אינדרויסנדיגמיט דיסַאּביליטיס. 
   .אינסטעגרעם און  פליקער,  טוויטער, פעיסבוקאויף 
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