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Palaging mayroong nangyayari sa Westport. Ang marikit na nayong 
ito ay tinatawag na "Ang Puso ng mga Lawa ng Rideau” (The Heart 
of Rideau Lakes") dahil sa lokasyon nito sa dulo ng kanluran ng 
Upper Rideau Lake sa ulo ng nalalayagang sistema ng Rideau Canal. 
Ito ay may pampublikong pantalan sa isang gawa ng taong isla na 
may lugar na daungan para sa hanggang 30 mga bapor. Ang 
puwerto ay may lugar din para sa piknik. Ang pangingisda ay lalo 
nang mabuti rito dahil ang mga lawa ay nakikinabang mula sa mga 
dagat-dagatang nagpapalaki ng isda na ginawa ng probinsiyal na 
pamahalaan noong nagdaang halos kalahating siglo. Bagamat ang 
pangingisda ay hindi pinapahintulutan sa mga dagat-dagatang nagpapalaki, ang mga mamimingwit ay maaring 
magsubok ng kanilang suwerte sa alinman sa Upper Rideau Lake, Westport Lake, Sand Lake o iba pang 
maraming mas maliliit na mga katawan ng tubig. Ito ay isang paraiso para sa pagbabakasyon para sa mga 
namamangka, mga naglalakad nang malayo at mga mahilig sa labas. 
 
Ang Westport ay kilala para sa magandang tanawin nito sa kalagitnaan ng kabayanan at sa maraming mga 
oportunidad para sa pamimili. Makakakita kayo ng sari-saring mga tindahan na nagpapakita ng mga kraft, mga 
sining, alahas, kasangkapan at marami pang iba. Ang matutuluyan ay sagana, na may maraming mga mga bahay 
bakasyunan, mga kubo at mga mapagkakampingan. Para sa isang kahanga-hangang tanawin ng Westport basin 
maglakad na papunta sa Spy Rock sa Foley Mountain. 

Nayon ng Westport 

Buong Populasyon:  218 (2016 Census) 
Katamtamang Temperatura ng Enero:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Katamtamang Temperatura ng Hulyo:  26 ⁰C (70 ⁰F) 

      Karaniwang Ulan Taon-taon:  784 mm rain, 198 cm snow 
Per Capita na Kita: $51,947  
Karaniwang Kita ng Sambahayan: $78,790 (Stats Can for Ontario 2016) 
Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho 6-7 %  
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon:  152 
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma:  333 
Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: $650 to $750 
Silid-tulugan ng average 3 hiwalay bunggalo:  $248,495 (2017) 
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