ਪਾਰਕਸ ਕਨੇਡਾ ਸੈਲਾਨੀ ਕਦਰ
ਟੋਬਰਮਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੈਲਾਨੀ ਕਦਰ ਬਰੂਸ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਕੌ ਮੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੈਦਮ ਫਾਈਵ ਕੌ ਮੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੈ। ਕਦਰ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਿਦਲਿਖੱ ਚਵੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰੰ ਗਮੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਿਦ੍ਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਮਨਾਰ ਅਤੇ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਮੁਕਾਮ
ਬਣਾਓ!
ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
•

ਹਾਈਵੇ 6 ਤ ਆਰਬੀਸੀ ਬਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀ ਿਸਨ ਿਟਬ ਡੇਕ ਰੋਡ `ਤੇ ਰਹੋ.

•

ਜਾਂ ਟੋਬਰਮਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤ ਬਰੂਸ ਟ੍ਰੇਲ `ਤੇ 5 ਿਮੰ ਟ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲੋ
(ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱ ਲੋ )।

2012 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਟੇ
•

ਬਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ - 22 ਜੁਨ)
10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ – 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ – 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ

•

ਗਰਮੀਆਂ (23 ਜੂਨ – 3 ਸਤੰ ਬਰ)
8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ – 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
•

ਮਨਮੋਹਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ 20-ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਿਮਨਾਰ ਦੀਆਂ 112 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋ

•

ਜਾਰਜੀਅਨ ਬੇਅ ਤਕ ਇੱ ਕ ਵਲ਼ਖਾਂਦੀ ਡੰ ਡੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹੋ।

•

ਹਾਈ-ਡੈਫੀਿਨ ਨ ਿਫਲਮ Life on the Edge ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਝਾਤ ਲਵੋ।

•

ਆਓ, ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੱ ਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਜੀਵ
ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੋ।

•

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨ-ਟੁੰ ਭਵ ਨੁਮਾਇ ਗੈਲਰੀ ਵੇਖੋ।

ਫੋਟੋ: ਸੈਲਾਨੀ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਰੱ ਛ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ
•

ਬਾਲਗ਼

5.80 ਡਾਲਰ

•

ਸੀਨੀਅਰ

4.90 ਡਾਲਰ

•

ਯੁਵਕ

2.90 ਡਾਲਰ

•

ਪਿਰਵਾਰ

14.70 ਡਾਲਰ (ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ 2 ਬਾਲਗ਼)

ਪਰਿਮਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ ਟਾਪੂ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਿਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ )। ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਉਪਬਲਧ
ਹਨ।
ਨੋਟ: ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਬਰੂਸ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਕੌ ਮੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਦਾ ਪਰਿਮਟ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਈਮੇਲ: bruce-fathomfive@pc.gc.ca
ਫੋਨ: (519) 596-2233

ਸੰ ਸਕਰਨ: 2012-05-11

