
Đạp Xe Cuối Tuần sẽ trở lại trên đại lộ Lake Washington Boulevard vào mùa hè này 
 
Đạp Xe vào “Chủ Nhật” đã trở lại và sẽ diễn ra trong một vài ngày cuối tuần trong mùa hè này, 
từ tối Thứ Sáu đến sáng Thứ Hai! 

Vào các ngày cuối tuần dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9, một phần của đại lộ Lake Washington 
Boulevard sẽ không cho các phương tiện cơ giới vào từ 7 giờ tối Thứ Sáu đến 7 giờ sáng Thứ 
Hai. Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) mời mọi người trong cộng 
đồng cùng đạp xe, chạy bộ hoặc đi dạo dọc theo đại lộ giữa lối vào công viên Seward Park và bãi 
biển của công viên Mount Baker Park trong thời gian này. 

Đường vào các con đường trong khu vực: Những người lái xe đến các ngôi nhà dọc theo đại lộ 
vì họ sống ở đó, đang đi thăm, hoặc giao hàng được phép ra vào từ đường giao nhau gần nhất. 

Bãi đậu xe sẽ mở và có thể ra vào được từ đường giao nhau gần nhất (xem chi tiết bãi đậu xe và 
bản đồ bên dưới). 

Các ngày diễn ra sự kiện trong năm 2022 là: 
Ngày 20-23; ngày 27-31 tháng 5 
Ngày 10-13; ngày 24-27 tháng 6 

Ngày 1-5; ngày 15-18 tháng 7 
Ngày 12-15; ngày 19-22 tháng 8 

Ngày 2-6; ngày 16-19 tháng 9 

 
Các công viên ở Seattle có chỗ đậu xe miễn phí gần tuyến đường Đạp Xe vào Chủ Nhật bao 
gồm: 

• Công viên Colman Park, 1800 Lake Washington Blvd. S 
• Công viên Mount Baker Park Beach, 2521 Lake Park Dr. S 
• Công viên Stan Sayres Memorial Park, 3803 Lake Washington Blvd. S 
• Bến thuyền Adams St Boat Launch, 4200 Lake Washington Blvd. S 
• Bến thuyền Ferdinand St Boat Launch, 5018 Lake Washington Blvd. S 
• Công viên Seward Park,5900 Lake Washington Blvd. S 

 
Bản đồ lộ trình xe đạp và lối vào bãi đậu xe: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Đường đến bến thuyền Stan Sayres Boat Launch và Mt Baker Rowing & Sailing Center 

(Trung Tâm Chèo Thuyền Mt Baker) 

 

 


