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Στο Ουέστπορτ καμία μέρα δεν είναι βαρετή. Ο γραφικός αυτός 
προορισμός είναι γνωστός και ως «Η καρδιά των λιμνών του 
ποταμού Ριντώ (Rideau)». Την επωνυμία του την οφείλει στην 
τοποθεσία του, δυτικά της Άνω Λίμνης του Ριντώ (Upper Rideau 
Lake), στην αρχή της πλωτής διώρυγας του ποταμού Ριντώ. 
Διαθέτει δημόσια προβλήτα σε τεχνητό νησί που μπορεί να 
φιλοξενήσει μέχρι και 30 πλεούμενα. Στο λιμάνι θα βρείτε επίσης και 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πικνίκ. Η περιοχή ενδείκνυται για 
ψάρεμα γιατί στις λίμνες υπάρχουν δεξαμενές εκτροφής ψαριών 
που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της επαρχιακής κυβέρνησης 
πριν από 50 περίπου χρόνια. Αν και το ψάρεμα δεν επιτρέπεται στις 
δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας, οι ερασιτέχνες ψαράδες μπορούν να 
δοκιμάσουν την τύχη τους είτε στην Άνω Λίμνη του Ριντώ είτε στις λίμνες Ουέστπορτ και Σαντ (Sand Lake) ή και 
σε άλλες μικρότερες. Η περιοχή μας είναι ένας πραγματικός παράδεισος διακοπών για όσους διαθέτουν σκάφη 
και βάρκες, για όσους αγαπούν την πεζοπορία και την ανάβαση και γενικά για όσους λατρεύουν τις 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο. 
 
Το Ουέστπορτ είναι επίσης γνωστό για το γραφικό ιστορικό του κέντρο με τα πολλά μαγαζιά. Εκεί θα βρείτε ό,τι 
μπορείτε να φανταστείτε, από χειροτεχνήματα και έργα τέχνης μέχρι κοσμήματα, έπιπλα και όχι μόνο. Υπάρχουν 
άπειρα καταλύματα, όπως αγροικίες, καταφύγια και χώροι για υπαίθριο κάμπινγκ. Για να απολαύσετε τη 
μοναδική θέα της λίμνης Ουέστπορτ, κάντε ανάβαση μέχρι να φτάσετε στο Σπυ Ροκ (Spy Rock) του όρους 
Φόλεϋ (Foley Mountain). 
 

Το χωριό του Ουέστπορτ 

Συνολικός πληθυσμός  590 (Statistics Canada Census 2016) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 °C (27 °F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 °C (70 °F) 

      Μέση ετήσια βροχόπτωση  784 mm rain, 198 cm snow 
Κατά κεφαλήν εισόδημα $72,576 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $78,166 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  180 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης  245 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  

2 κρεβατοκάμαρες $853 
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου:  $270,413   

    
 

www.villageofwestport.ca 

Περισσότερες πληροφορίες 
Paul Snider,  Διαχειριστής   PO Box 68, 30 Bedford Street; Westport, Ontario K0G 1X0 Canada 
Το χωριό του Ουέστπορτ   613-273-2191  /  Westport@rideau.net   
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