ਸਵਾਗਤ

ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ।
ਨਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ।
ਖੋਜ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ
ਫਲਾਓਅਰਪੋਟ ਆਇਲੈਂਡ
(Flowerpot Island) ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ!
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਨਿੱਜੀ ਬੇੜੀਆਂ

ਜੁੱਤੇ: ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤਿਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ

ਪਾਣੀ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ

ਸਥਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਡੋਕ ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ

ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।

ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ: ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਡੱਬਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ।
ਪੱਟਾ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ

ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ
ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ

ਬੀਚੀ ਕੋਵ (Beachy Cove) ਵਿਖੇ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਇਲੈਂਡ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸਾਰੇ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੈਥਮ ਫਾਈਵ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਵੈਧ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਖੜ੍ਹੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਫੀਸ
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਲਓ।

ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ
ਉਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣ ਸਕਣ

120 Chi sin tib dek Road
Tobermory, ON
519-539-2233
bruce-fathomfive@pc.gc.ca
Parks Canada Visitor Centre
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਫੈਥਮ ਫਾਈਵ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ
24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ
ਸੈਂਟਰ (Parks Canada Visitor
Centre), ਟੋਬਰਮੋਰੀ (Tobermory)
ਦੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਫਲਾਓਅਰਪੋਟ ਆਇਲੈਂਡ
(Flowerpot Island) ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ

ਦੇ ਪਾਸ
ਫੈਥਮ ਫਾਈਵ ਪਾਰਕ
(Fathom Five Park)

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ: 911
ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
519-596-2702

1. ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਲਿੱਫ ਜਂਪਿੰਗ ਕਰਨਾ
ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ
2. ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ
ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
3. ਆਇਲੈਂਡ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
4. ਆਇਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ੈ

ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਨਿਯਮ

Flowerpot Island

ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ
ਟਾਪੂ

䘀氀漀眀攀爀瀀漀琀 䤀猀氀愀渀搀
ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ ਟਾਪੂ

ਸਜੀਵ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
䘀氀漀眀攀爀瀀漀琀 䤀猀氀愀渀搀
䰀椀最栀琀猀琀愀琀椀漀渀

一漀爀琀栀 䈀氀甀昀昀

ਜਾਰਜੀਅਨ ਬੇਅ

䴀愀爀氀
䈀攀搀

䌀愀猀琀氀攀
䈀氀甀昀昀
ਕੈਸਲ ਬਲੱਫ

ਨੌਰਥ ਬਲੱਫ

椀氀
爀愀
爀氀 吀 ੰਡੀ
䴀愀 ਪਗਡ
ਲ

ਮਾਰ

䜀攀漀爀最椀愀渀 䈀愀礀

ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ
ਲਈ
ਮੁੱਖ ਵਾਸ਼ਰੂਮ (ਸ਼ੋਚ-ਘਰ) ਬੀਚੀ
ਕੋਵ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ
ਲਾਈਟਹਾਉਸ ਵਿਖੇ ਅਤੇ
ਕੈਂਪਗਰਾਉਂਡ ਡੋਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ
ਹਨ।

圀攀猀琀
䈀氀甀昀昀
ਵੈਸਟ ਬਲੱਫ

䴀椀搀搀氀攀
䈀氀甀昀昀
ਮਿਡਲ ਬਲੱਫ

䌀愀瘀攀 砀
ਗੁਫਾ

ੀ
ਘੁੰਡ

ਘੁੰਡੀਦ
ਾਰ ਪ
ਗਡੰਡ
(ਖਰ੍ਹ
ੀ
ਵਾ ਹ
ਿੱਸਾ)

ਡੰਡ
ੀ

ਪਗ

ਦਾ
ਰ

䰀愀爀最攀
砀 䘀氀漀眀攀爀瀀漀琀
砀 ਵੱਡਾ ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ
匀洀愀氀氀
䘀氀漀眀攀爀瀀漀琀
ਛੋਟਾ ਫਲਾਵਰਪਾੱਟ

䈀攀愀挀栀礀
䌀漀瘀攀
ਬੀਚੀ ਕੋਵ

ਮਾਰਲ ਬੈੱਡ

ਪੈ ਦ ਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ
ਦੂ ਰੀਆਂ ਬੀਚੀ ਕੋਵ

ਕਚਰਾ

(Beachy Cove) ਤੋਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਕਚਰਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਕਚਰਾ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ
ਲਗਾਓ

ਫਲਾਉਅਰਪੋਟਸ:
700 ਮੀਟਰ (15 ਮਿੰਟ)
ਕੇਵ:
800 ਮੀਟਰ (20 ਮਿੰਟ)
ਲਾਈਟਸਟੇਸ਼ਨ:
1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (30 ਮਿੰਟ)
ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ:
1.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2.5 ਘੰਟੇ)
ਮਾਰਲ ਬੈੱਡ:
800 ਮੀਟਰ (20 ਮਿੰਟ)

