ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ ਟਾਪੂ
ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ ਟਾਪੂ ਦੀ ਸੈਰ ਫੈਦਮ ਫਾਈਵ ਕੌ ਮੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ! ਟਾਪੂ “ਗਮਲੇ ” ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ
“ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ” ਪੱ ਥਰ ਸਤੰ ਭਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ, ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੌਿਦਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟਾਪੂ `ਤੇ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਨ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਨ, ਿਪਕਿਨਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਧਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਟੋਬਰਮਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਸੈਲਾਨੀ ਿਕ ਤੀ ਲਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਿਵਉਂਤਣਾ
ਓਥੇ ਿਕਵ ਪਹੁੰ ਿਚਏ
ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ ਟਾਪੂ ਟੋਬਰਮਰੀ ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਤ 6.5 ਿਕ.ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਕ ਤੀ
ਰਾਹ ਹੀ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਿਨਜੀ ਟੂਰ ਬੋਟ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅੱ ਧ ਮਈ ਤ ਅੱ ਧ
ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ `ਤੇ ਟੋਬਰਮਰੀ ਤ ਟਾਪੂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰੀਆਂ
ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ:
www.blueheronco.com
www.bruceanchorcruises.com
ਟਾਪੂ ਤਕ ਕਾਇਕ ਜਾਂ ਕੌ ਨੋ ਿਕ ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਸਰਫ਼ ਅਨੁਭਵੀ ਮੱ ਲਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪੂ `ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?
•

1.5 ਘੰ ਟਾ: ਫਲਾਵਰਪਾੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ

•

3 ਘੰ ਟੇ: ਫਲਾਵਰਪਾੱਟਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਵੇਖਣ ਲਈ

•

4-5 ਘੰ ਟੇ: ਫਲਾਵਰਪਾੱਟਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ, ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ, ਿਪਕਿਨਕ, ਸਾਰੀ
ਘੁੰ ਡੀਦਾਰ ਪਗਡੰ ਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ

ਟਾਪੂ `ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
•

ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਪਗਡੰ ਡੀ (ਘੁੰ ਡੀਦਾਰ)

•

ਿਪਕਿਨਕ ਸ਼ੈੱਡ

•

ਬੀਚੀ ਕੋਵ (ਮੁੱ ਖ ਘਾਟ) ਅਤੇ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ `ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਖਾਨੇ

•

ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਬਰੂਸ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਪਾਰਕ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨਾਲ ਕੀ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ?
•

ਮਜਬੂਤ ਜੁੱ ਤੀ (ਹਾਈਿਕੰ ਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਟ)

•

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀ

•

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ; ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹ ਹੈ

•

ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ `ਤੇ ਹਲਕਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱ ਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹ ਹੈ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਫੋਟੋ: ਗਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਿਚਣਾਈ
2012 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ .......

14.70 ਡਾਲਰ

ਬਾਲਗ਼ .......

5.80 ਡਾਲਰ

ਸੀਨੀਅਰ .......

4.90 ਡਾਲਰ

ਯੁਵਕ .......

2.90 ਡਾਲਰ

24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਟੋਬਰਮਰੀ ਦੇ ਪਾਰਕਸ ਕਨੇਡਾ ਸੈਲਾਨੀ ਕਦਰ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
** ਟੂਰ ਿਕ ਤੀਆਂ ਿਨਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਫੀਸਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਪੰ ਗ
ਬੀਚੀ ਕੋਵ ਦੇ ਨੇੜੇ 6 ਕਪ-ਸਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਾਖਵਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 519-596-2233 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਟੋਬਰਮਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਕਸ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕਦਰ `ਤੇ ਜਾਓ।
9.80 ਡਾਲਰ ਕਿਪੰ ਗ ਪਰਿਮਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ)
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਈਮੇਲ: bruce-fathomfive@pc.gc.ca
ਫੋਨ: (519) 596-2233
ਸੰ ਸਕਰਨ: 2012-01-14

ਟਾਪੂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਬੀਚੀ ਕੋਵ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਵਰਪਾੱਟਾਂ ਤਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਉਥ ਗੁਫਾਵਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਿਤੱ ਖੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉੱਥ ਇਿਤਹਾਿਸਕ
ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਿਤੱ ਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ
ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਗਡੰ ਡੀ ਿਦ੍ਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਚਤਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਿਮਨਾਰੇ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਗਡੰ ਡੀ ਦੇ ਉਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਬੀਚੀ ਕੋਵ ਘਾਟ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਖਰ੍ਹਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਘੁੰ ਡੀ ਦੇ ਿਗਰਦ ਚਲ਼ਦੇ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀ
ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਿਤੱ ਖੀਆਂ ਹਨ।

ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੀਚੀ ਕੋਵ ਨੇੜਲਾ ਿਪਕਿਨਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਗਮਿਲਆਂ ਿਵਖੇ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਤਟ ਪਥਰੀਲਾ, ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਿਤੱ ਖੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਤਟ ਨਹ ਹੈ। ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੀਚੀ ਕੋਵ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾ ਰੂਮ
ਵਰਤੋ।
ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਦੀ ਸੈਰ
ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਈਟਕੀਪਰ
ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸ ਠੰਢੇ
ਸ਼ਰਬਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਤਰੇ ਤ ਿਦ੍ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ!
ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ:
www.castlebluff.com ਤ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖੋ।

ਿਪਕਿਨਕ ਮਨਾਉਣਾ
ਬੀਚੀ ਕੋਵ ਤ ਅੱ ਗੇ (ਫਲਾਵਰਪਾੱਟਾਂ ਵੱ ਲ) ਤਟ `ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਪਕਿਨਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਅਤੇ
ਲਾਈਟਸਟੇ ਨ `ਤੇ ਿਪਕਿਨਕ ਮੇਜਾਂ ਹਨ।

ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਨਾੱਰਕਿਲੰਗ

