Mga Parke, Libangan at Marine ng
Lungsod ng Long Beach Parke ng El
Dorado East Regional
Parke ng El Dorado East Regional
7550 E. Spring St,
(562) 570-1771
Sukat ng Lupa: 388.2 acres
Pangkalahatang Impormasyon:
•
•
•
•

Para magpareserba ng isang puwesto, mangyaring tumawag sa (562) 570-3111
Ang mga bayarin sa pagpasok ng sasakyan ay: $5 mula Lunes hanggang
Huwebes; $6 Biyernes: $7 Sabado at Linggo; at $8 sa mga Araw ng Pista
Ang mga bus ay $30; Ang ibang mga bus ay $35 araw-araw
Oras ng Operasyon:
Taglagas/Taglamig 7:00am-5:00pm Nob 1- Peb 28
Tagsibol/Tag-init 7:00am-8:00pm Mar 1 – Okt 31

Taunang Bayarin sa Pagpasok:
• Ang mga taunang pass ay binebenta sa Museo ng El Dorado Nature Center,
7550 E. Spring Street o sa Kagawaran ng mga Parke,
• Opisina ng Administrasyon ng Libangan at Marine, 2760 Studebaker Road sa
Parke ng El Dorado West.
• Pangkalahatang Publiko $60
• Mga Senior/May kapansanan $35
• Mga Patakaran at Regulasyon sa Permiso sa Taunang Pagpasok ng Sasakyan
• Mapa ng Parke. (PDF)
Mga Amenity:
• Range ng archery na may mga target butt
• Mga ihawan ng Barbecue - First come, first served
• Mga daanan ng Bisikleta - aspaltado (higit sa 4 na milya)
• Campground para sa mga Grupo ng Kabataan
• 2 Lawa para sa Stocked na Pangingisda (kailangan ng lisensya para sa 16 taong
gulang+)
• Lugar para sa pagpapalipad ng modelo ng sasakyang panghimpapawid
(kontrolado ng radyo)
• Lugar para sa modelo ng bangkang may layag (kontrolado ng radyo)
• Nature Center - Sarado tuwing Lunes
• Pangangasiwa ng Ranger ng Parke
• Kurso sa Pisikal na Kalusugan - 12 estasyon - Area II
• Mga Lugar sa Pagpi-picnic - first come, first served, at mga lugar na nakareserba

Mga Parke, Libangan at Marine ng
Lungsod ng Long Beach Parke ng El
Dorado East Regional
•
•

Mga Shelter sa Pagpi-picnic
Mga palaruan

Available Rin:
• Mga sakayan ng tren para sa kabataan at adult,
Tumawag sa (562) 824-7725 o http://www.caboosecorners.com/
• Mga arkilahan ng Bangkang may Pedal; mga serbisyo sa pagkain at catering,
Tumawag sa (562) 824-7717
• Mga Concession Stand ng Pagkain at Inumin
11am-4pm Sabado/Linggo sa tag-init
• Mga arkilahan ng Bisikleta - Mga arkilahan ng Wheel Fun,
Tumawag sa 805-650-7770
Mga Party Package:
Para sa higit pang impormasyon o para ipareserba ang mga "Caboose Corner" na lugar
sa pagpi-picnic sa tren, www.caboosecorners.com. Para sa impormasyon tungkol sa
pagpapareserba ng "Boathouse Shelter" o party package na may bangkang bahay,
tumawag sa (562) 824-7717
Junior Olympic Archery Development (JOAD):
LIBRE ang pagtuturo ng archery. Alamin ang kanilang kagamitan at ang sarili mong
kagamitan! Regular na ginaganap ang isang oras na klase sa kaligtasan/orientation.
Para sa higit pang impormasyon, upang kumpirmahin ang iskedyul ng klase o magiskedyul ng mga grupo, tumawag kay Aletha Donathan, Pinunong Guro ng Archery sa
(562) 688-9666.

