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همیشه اتفاق تازه ای رخ می دهد. این روستای خوش   Westportدر 
 Upper(  منظره، بعلت قرار گرفتن  درانتهای غربی دریاچه باالیی ریدو

Rideau Lake  و در بخش فوقانی سیستم کانال قابل کشتیرانی  (Rideau  
در  " نامیده میشود.  دارای یک اسکلۀ عمومیRideau"قلب دریاچه های 

کشتی  30یک جزیرۀ ساخت دست انسان با فضای لنگرگاهی به ظرفیت 
میباشد.  بندرگاه آن نیز دارای محوطه ای  برای پیک نیک است. ماهیگیری 
در اینجا رونق بخصوصی دارد، زیرا این دریاچه ها از حوضچه های پرورش 

ره ماهی که توسط دولت ایالتی تقریبًا نیم قرن پیش تاسیس شده اند، به
مند می شوند. درحالیکه ماهیگیری در حوضچه های پرورش ماهی مجاز 

) و دریاچه Westport Lake، دریاچه وست پورت (Upper Rideau Lakeنمیباشد، اما ماهیگیران می توانند شانس خود را در 
رهنوردان و عالقمندان در فضای ) یا سایر نقاط کوچکتر امتحان کنند. اینجا بهشت تعطیالت برای قایقرانان، Sand Lakeسَند (

 باز است. 

Westport   به داشتن هستۀ مرکزی شهر خوش منظره و فرصتهای زیاد خرید مشهور است. در اینجا انواع مغازه های صنایع
 ) متعدد،cottagesدستی، هنری، جواهرات، تجهیزات منزل و  غیره یافت میشوند.  محل اقامت آن مملو از  خانه های ییالقی (

از کوه فولی   Westportمهمانسراها و محوطه های اردو (کمپ) می باشد. برای دیدن منظره تماشایی و چشمگیر بندرگاه 
)Foley Mountain تا  (Spy Rock   .باال بروید 
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 )Statistics Canada Census 2016( 590  آباد کل
   8oC- (27oF)    حرارتۂ درج اوسط کای جنور
   26oC  (70oF) حرارتۂ درج اوسط کای جوالئ
 برف ,mm 784 بارش  ,cm 198 یساز رسوب ساالنہ عام

  $ 72,576  سرانه درآمد
  $78,166 آمدن لویگھر اوسط
   %6-5یروزگار بے شرح اوسط

  180        بالغان یافتہ میتعل کے تک اسکولی ہائ
  245  بالغان والے ڈپلومہی ورسٹییون یا کالج

   $853 خرچہ کا ےیکرا ماہانہ اوسط کا اپارٹمنٹ کے کمروں دو
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3 اوسط $ 270,413                                    
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