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במחוז יורק, תוכלו למצוא מגוון של חוויות; החל מהסצנה 
הקולינרית במרכז העיר לחוות ציוריות ועד למטעי הכפר. 

השתתפו בטיול בו תלמדו כיצד החטיף האהוב עליכם נוצר או 
צפו באופנוע האהוב באמריקה הופך מחלקים למכונה. קבלו 

 .Good Libations Trails® טעימה מ

ביקור במאות דונמים של אדמות פארק ישמור אתכם פעילים 
או תוכלו ליהנות מפעילות אקסטרים במדרונות הסקי ונתיבי 

המים שבאזור. הרחיבו את האופקים בביקור במגוון תערוכות 
אמנות, הופעות ומוזיאונים. בכל מקום אליו תפנו יש משהו 

שונה לראות ולעשות במחוז יורק. תרגישו טוב ותתחילו לתכנן 
.yorkpa.org כעת ב

מה ניתן למצוא במחוז יורק

 מרכז קבלת פנים של מדינת פנסילבניה 
)I-83 North PA State Welcome Center(

PA/MD line - ממש מעל ה
Northbound Side

פתוח מדי יום בשעות: 7:00-19:00
717-235-6076

מרכזי מידע

 מרכז מידע למבקרים במחוז יורק 
 )York County Visitor Information Center 

at Harley-Davidson(
1425 Eden Rd, York, PA 17402

פתוח מדי יום בשעות: 9:00-17:00
717-852-6006

Guthrie Memorial מרכז מבקרים האנובר בספריית
2 Library Pl, Hanover, PA 17331
התקשרו לקבלת מידע לגבי שעות

717-632-5183

 מרכז המידע בבית השוק המרכזיבעיר יורק 
)Central Market House(

34 W Philadelphia St, York, PA 17401

ימי שלישי – ראשון: 14:00 – 7:30
888-858-9675

!Geocaching מיקום

שדות תעופה
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Harrisburg שדה התעופה הבינלאומי
717-948-3900 | 888-442-5387 | www.flyhia.com

Air Canada, American, Delta, United, US Airways :חברות תעופה

•  Alamo  •  Avis  •  Budget  •  Hertz  •  National Car Rental

ברגע שתגיעו לשדה התעופה ניתן לקחת הובר ליורק או לשכור רכב 
באמצעות החברות שלהלן:

Baltimore-Washington שדה התעופה הבינלאומי
800-435-9295 | www.bwiairport.com

מרבית חברות התעופה הראשיות

  •  Alamo  •  Avis  •  Budget  •  Dollar  •  Enterprise  •  Hertz 
•  National  •  Thrifty  •  Payless  •  Next Car Rental

ברגע שתגיעו לשדה התעופה תוכלו לקחת הובר ליורק או לשכור רכב 
באמצעות החברות שלהלן:

Welcome!
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Bienvenue
Ahlan Wa Sahlan

Willkommen

ברוך הבא

歡迎

ようこそ


