
Ra Ngoài Nơi 
Hoang Dã Tại 
Địa Phương 
Của Bạn
Chào mừng quý vị đến với 
đường cắt ngang đầu tiên 
của BART + Đường Mòn 
Bay Area Ridge. Khám phá 
thiên nhiên lân cận với một 
mạng lưới các đường mòn 
và đường quá cảnh.

Giảm dấu ấn khí thải carbon của bạn, bỏ 
qua xe cộ và khám phá mạng lưới đường 
mòn mới nổi này mà không cần phải lên xe 
của bạn. BART và bạn có ở đó!

Một khi Đường Mòn Ridge được kết nối, bạn sẽ có sự 
tiếp cận vào Mt. Umunhum, Cầu Golden Gate, hay 
thậm chí là Núi St. Helena—ở độ cao 4,386’, đó là đỉnh 
núi cao nhất trong Vùng Vịnh!

Truy cập ridgetrail.org để tìm bản đồ đường mòn, các 
ứng dụng đường mòn và thông tin về các cuộc phiêu 
lưu đã được sắp xếp. Các điểm đáng quan tâm trên 
Đường Mòn Penitencia Creek (xem bản đồ ở mặt bên 
kia) bao gồm:

1 Berryessa/North San José BART
 Đây là đường cắt ngang đầu tiên của BART + 

Đường Mòn Bay Area Ridge—một mạng lưới 
đường mòn và đường quá cảnh liên kết San José 
với các công viên địa phương, các con lạch, nơi 
hoang dã và vùng Vịnh. Bạn sẽ có thể đi bộ đường 
dài hoặc đi xe đạp từ trạm BART mới để tới những 
điểm đến thú vị sau:

 1 dặm: Công Viên Quận Penitencia Creek
       3 dặm: Trung Tâm Động Vật Hoang Dã Ở Thung 

Lũng Silicon
       4 dặm: Công Viên Alum Rock và Suối Khoáng 

Nóng Lịch Sử
       8 dặm: Tầm nhìn bao quát của Sierra Vista Point

2 Công Viên/Vườn Quận Penitencia Creek
 Một phần của Penitencia Creek Parkway dài 4 

dặm, tầm nhìn trong tương lai là mở rộng Đường 
Mòn Penitencia Creek để kết nối Công viên Alum 
Rock với hợp lưu Coyote Creek. Khu vực này có 
lịch sử phong phú về thuộc địa của người Mỹ bản 
địa và người Tây Ban Nha. Người da đỏ Ohlone 
sinh sống tại khu vực này trong nhiều thế kỷ trước 
năm 1778 khi Vua Charles III của Tây Ban Nha cấp 
đất cho những người định cư ở Pueblo thuộc San 
José de Guadalupe. Mở cửa quanh năm từ 8:00 
sáng cho đến khi mặt trời lặn.

3 Trung Tâm Động Vật Hoang Dã của Thung Lũng 
Silicon

 Cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng 
chất lượng cao miễn phí và cơ hội thả các động 
vật hoang dã bị bệnh, bị thương và mồ côi. Với 
hơn 200 tình nguyện viên hàng năm, họ chăm sóc 
hơn 5,000 loài chim, động vật có vú và bò sát từ 
hơn 150 loài khác nhau mỗi năm. Mở cửa từ 9 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, 7 ngày trong tuần.

4 Viện Khoa Học Thanh Niên
 Cung cấp các chương trình giáo dục môi trường 

mang tính trải nghiệm và khoa học thực hành ở 
Công Viên Alum Rock cũng như hai địa điểm 
khác. Mỗi năm, YSI phục vụ cuộc sống, vật lý, trái 
đất và khoa học xã hội dựa trên tìm hiểu cho gần 
30,000 học sinh từ lớp mầm non đến lớp sáu.

5 Công Viên Alum Rock
 Được thành lập vào năm 1872, Alum Rock là một 

trong những công viên thành phố lâu đời nhất của 
California. Ẩn mình trong Hẻm Núi Đá Alum Rock 
ở chân đồi của Dãy Diablo, vẻ đẹp tự nhiên, gồ 
ghề rộng 720 mẫu, của công viên mang đến cho 
du khách các hoạt động ngoài trời bao gồm đi bộ 
đường dài, cưỡi ngựa, đi xe đạp và dã ngoại theo 
nhóm. Bàn dã ngoại, hố nướng thịt, nước, phòng 
vệ sinh và sân chơi cho trẻ em nằm ở khu vực giữa 
hẻm núi. Mở cửa quanh năm từ 8 giờ sáng đến 30 
phút sau khi mặt trời lặn.

6 Bảo Tồn Không Gian Mở Sierra Vista
 Nằm phía trên Công viên Alum Rock ở chân đồi 

phía Đông của Dãy Diablo, Khu bảo tồn cung cấp 
khả năng bảo vệ lưu vực sông cho Penitencia 
Creek và là nơi sinh sống của một số loài động 
vật hoang dã được bảo vệ bao gồm ếch chân đỏ 
California, kỳ nhông hổ California , chồn lửng Mỹ, 
cú đào tổ phía Tây và các loài khác như đại bàng 
vàng, sư tử núi, linh miêu, và cáo xám. Nơi đây có 
tầm nhìn bao quát ra Thung lũng và cơ hội đi dạo 
qua các cảnh quan đa dạng bao gồm rừng sồi, 
đồng cỏ lăn và các cộng đồng chaparral. Mở cửa 
quanh năm từ 8 giờ sáng cho đến khi mặt trời lặn.

Ranh Giới Quận

Đường Mòn Dành Riêng

Căn Chỉnh Theo Kế Hoạch

Penitencia
Creek Trail
Penitencia
Creek Trail

Dự án này được tài trợ một phần bởi các nhà tài trợ 
Đường Mòn Ridge và những điều sau:

Bản Đồ Đường Mòn Penitencia Creek
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Chìa khóa

Berryessa/North 
San José BART
Công Viên/Vườn Quận 
Penitencia Creek
Trung Tâm Động Vật Hoang 
Dã của Thung Lũng Silicon

Viện Khoa Học Thanh Niên

Công Viên Alum Rock

Bảo Tồn Không 
Gian Mở Sierra Vista

Vùng Vịnh 
Đường Mòn Ridge
Đường Mòn Ridge
Đường Mòn Đa Dụng
Đường Mòn Ridge
Xe Đạp/Đi Bộ Đường Dài
Đường Nối
Đường Mòn Khác
Dặm Đường Giữa các Điểm
Phân Đoạn Bắt Đầu/
Kết Thúc

1
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3
4
5
6

Các Điểm Quan Tâm
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