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ریڈو  گاوَںویسٹ پورٹ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ قابل دید  
)کی باالئی ریڈو جھیل کے Rideau Canal systemنہری نظام کے سلسلے (

) پر اپنے محل وقوع کی the west end of Upper Rideau Lakeمغربی سرے(
ائے ہوئے جزیرے پر اس وجہ سے  " ریڈو جھیلوں کا دل" کہالتا ہے۔ انسان کے بن

تک کشتیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔  30کی عوامی گھاٹ ہے جس میں 
بندرگاہ پر بھی تفریحی جگہ موجود ہے۔ یہاں خاص طور پر ماہی گیری اچھی 

ہوتی ہے کیونکہ جھیل کو مچھلی کی افزائش والے تاالبوں سے فائدہ ہے، جو 
ے۔ گو کہ مچھلی کی افزائش صوبائی حکومت نے تقریبا نصف صدی قبل بناۓ تھ

والے تاالبوں میں ماہی گیری کی اجازت نہیں، مچھلی پکڑنے والے، باالئی ریڈو 
جھیل، ویسٹ پورٹ جھیل، سینڈ جھیل اور پانی کے کئی دوسرے چھوٹے حصوں میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ یہ کشتی رانوں، کوہ 

 یالتی جنت ہے۔پیماؤں اور گھر سے باہر جوشیلے لوگوں کے لیے تعط

ویسٹ پورٹ اپنے دلفریب بنیادی اندرون شہر  اور اس میں خریداری کے کئی مواقعوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں قسم  
قسم کی دکانیں دستکاری، فنون، زیورات، آراستہ کرنے کی اشیاء اور بہت سی چیزوں کی نمائش کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ چھوٹے 

اور خیمہ پڑاؤ کے میدانوں سے یہاں رہائشی جگہوں کی بہتات ہے۔ ویسٹ پورٹ کے قابل دید نظارے کے لیے فولے پہاڑ کے گھروں، الج، 
 ۔سپاۓ چٹان پر چڑھیں
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 )Statistics Canada Census 2016( 590 دابآ لک 
   8oC- (27oF)    جنوری کا اوسط درجۂ حرارت

   26oC  (70oF) ا اوسط درجۂ حرارتجوالئی ک
 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 عام ساالنہ رسوب سازی

   $ 72,576     فی کس آمدنی
  $78,166  اوسط گھریلو آمدن

   %6-5 اوسط شرح بے روزگاری
   180        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  245 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

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