
یو، کنیڈا، میں اونٹیر برلنگٹن 
ہے مقدم  خیر  کا  آپ 

یں  چیز کی  کرنے  اور  دیکھنے 
ساتھ  کے  ڈھالن  الشان  عظیم  کی  پمنٹ  اسکار نیاگرا  پر  طور  کے  منظر  پس  اپنے  برلنگٹن  بصورت  خو

سے  گاہ، پانی  رصد  موسمی  ایک  حصہ  ملحق  سے  پانی  ہمارا  ہے۔  واقع  پر  پانیوں  کے  یو  اونٹیر لیک 
میں  گرما  موسم  جو  ہے  کرتا  پیش  لینڈنگ  ڈسکوری  ساتھ  کے  تاالب  ایک  اور  یستوران  ر ایک  ملحق 

کیم  یب  و الیو  آپ  ہے۔  جاتا  کیا  استعمال  لئے  کے  اسکیٹنگ  میں  سرما  موسم  اور  کشتیوں  چھوٹی 
ہیں۔  سکتے  دیکھ  پارک  منفرد  یہ  میں  موسم  ہر  یعہ www.burlington.ca پر  ذر کے 

ڈے، چلڈرنس  برانٹ  ڈے، جوزف  فیسٹیول، کنیڈا  میوزک  آف  پن، ساؤنڈ  او یسیز، ڈورز  ر روڈ  ہم 
سال  سمیت  یبات  تقر کی  سال  نئے  اور  ال ئٹس  آف  بفیسٹ، فیسٹیول  ر الرجیسٹ  فیسٹیول، کنیڈاز 

ہیں۔    مناتے  بھی  یبات  تقر اور  تہوار  متعدد  دوران  کے 
  

میں  ہے، جن  کرتا  پیش  بات  تجر متعدد  کے  یداری  خر منفرد  اور  کھانے  کھانا  حصہ  مرکزی  کا  شہر 
ہیں۔    کرتے  پیش  مناظر  دید  قابل  ملحق  سے  پانی  کئی  سے 

  

گے۔  ہوں  اندوز  لطف  سے  کورسیز  منظر  خوش  اور  چیلنجنگ  ہمارے  میں  عالقہ  شائقین  کے  گولف 
وقت  کے  دن  اور  میٹنگوں  باری  ٹور، کارو گارڈنس )RBG(، بس  بوٹانیکل  یل  رو معروف  پر  سطح  عالمی 
موسم  ہر  روشیں  اور  جگہیں  والی  پارک  سمیت، کھلے  جگہ  پرکشش  معروف  ایک  لئے  کے  ین  زائر کے 

ہیں۔   شاندار  لئے  کے  قدمی  چہل  اور  سائیکلنگ، جوگنگ  میں 
   

یخی  تھیئٹر، تار سنٹر  آرٹس  پرفارمنگ  نیا  ایک  ساتھ، برلنگٹن  کے  رغبت  انتہائی  لئے  کے  آرٹس 
راستے  اور  کر  جا  پر  جگہوں  منظر  خوش  گھرانے  ہے۔  رکھتا  گیلری  آرٹ  کالس  فرسٹ  ایک  اور  یم  میوز

عالقوں  یشن  کنزرو ہالٹن  اور  پارک  ینشیل  پروو یک  کر یم، برونٹ  سنٹر، میوز فرنٹ، آرٹ  میں RBG، واٹر 
ہیں۔  سکتے  لے  مزے  کے  یح  تفر سستی  کر  رک  پاس  کے  چیزوں  پرکشش  مقامی  مختلف  سمیت 

اور  گھرانوں  ساتھ، برلنگٹن  کے  چیزوں  پرکشش  سستی  اور  جگہوں  منظر  یح، خوش  تفر ساری  بہت 
ہے۔ سکتا  کر  مطمئن  پر  طور  یکساں  کو  افراد 
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پیئر برلنگٹن  پاس  کے  ٹوڈ  برٹ  رو

آبادی: 175,000
ٹھنڈ، خشک  اور  گرمیوں  مرطوب  موسم  کا  برلنگٹن 

یہ  ہے۔  ہوتا  متنوع  پر  طور  عام  ساتھ  کے  سردیوں 

ہے، جو  جاتا  ہو  معتدل  سے  وجہ  کی  یو  اونٹیر لیک 

ماہانہ  ہے۔  دیتی  کر  کم  کو  شدت  کی  حرارت  درجۂ 

سینٹی  میں 27 ڈگری  جوالئی  حرارت  درجۂ  یادہ  ز

سینٹی  میں 0 ڈگری  جنوری  کر  لے  سے  یڈ  گر

سازی 28 انچ  رسوب  ساالنہ  ہے۔  ہوتا  تک  یڈ  گر

ہے۔ برف  اور 51 انچ  بارش 

بینکو گارڈنس – ڈینیل  بوٹانیکل  یل  رو

جامع  میں  بارے  کے  جگہوں  کی  یو  اونٹیر اور  برلنگٹن  برلنگٹن،  ٹورازم 
یادگاری  کے  کنیڈا  اور  برلنگٹن  پر  مرکز  ہے۔  کرتا  فراہم  معلومات  سفری 
ٹور  برلنگٹن  ٹورازم  ہیں۔  جاتے  کئے  فروخت  کارڈ  پوسٹ  اور  رسالے، نقشے 
والوں  کرنے  بندی  بہ  منصو کی  یب  تقر اور  کانفرنس  میٹنگوں،  پوں،  گرو
کے لئے بھی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ہم لیک شور روڈ کے شمال 

ہیں۔ واقع  نیچے  کے  گیراج  پارکنگ  میں .Locust St 414 میں 
905.634.5594  ................................ فون
1.877.499.9989  ............................. فری ٹال 
905-634-7220 ............................. فیکس
info@tourismburlington.com  ............. میل ای 

www.tourismburlington.com  ........ سائٹ یب  و
Discover Burlington Ontario ............. بک  فیس 
BurlingtonTour  ................................ یٹر ٹو
tourismburlington.com  ........................بالگ

معلومات  مرکز 
ین  زائر برائے 



سفر  کے  وقت  کے  دن  کے  برلنگٹن 
شائقین  کے  باغبانی  اور  آرٹ 

کرتا  پیش  ٹور  سال  پورے  جو  یں  کر مشاہدہ  اور  بہ  تجر گارڈنس، کا  بوٹانیکل  یل  باغ، رو نباتیاتی  بڑے  سے  سب  کے  کنیڈا   •
اور  رنگوں  کے  مناظر، آبشار  موسمی  دید  قابل  کے  اللہ، سوسن، گالب  یاس، گل  جگہوں، روشوں، گل  قدرتی  ایکڑ  کئی  ہے۔ 

لیں۔  جائزہ  کا  مظاہر  کے  سرما  موسم 
کسی  سے  میں  یستوران  ر مقامی  متعدد  کے  برلنگٹن  سمیت  صحن  کھلے  کنارے  کے  پانی  اور  کمروں  انوکھے  کے  چائے   •

یں۔  کر لنچ  میں  ایک 
سرامک  معاصرتی  کنیڈین  میں  دنیا  رکھیں، جو  جاری  دن  اپنا  ہوئے  گزارتے  وقت  کا  بعد  کے  پہر  دو میں  سنٹر  آرٹ  برلنگٹن   •
اور  یاں  دستکار مقامی  جو  شاپ  گفٹ  ہے۔  حامل  کا  مجموعہ  بڑے  سے  سب  کے  وغیرہ  مظاہر، آرٹ  کے  مصنوعات، آرٹ 

ہے۔  آتا  نظر  تاالب  سے  جہاں  ہے  کرتا  پیش  کیفے  ایسا  ایک  طرح  اسی  گھر، اور  پود  خانہ  اندرون  کنیڈیانا، ایک 

پر...  اسٹیج  اب 
اور  اداروں  یاتی  نشر ین  تر جدید  کے  ان  ہے۔  حامل  کا  ایک  سے  میں  سنٹر  پروڈکشن  یژن  ٹیلیو ین  بہتر کے  دنیا  سنٹر  روڈ  کراس   •

یں۔   کر سفر  کا  چیپل  بصورت  خو
سال  پورے  جو  ہیں  چند  صرف  سے  میں  پروڈکشنز  ان  تھیئٹر  لین  ڈروری  اور  بائپڈ  برلنگٹن، ٹوٹرنگ  پلیئرز، تھیئٹر  ایلڈرشاٹ   •

دیکھیں۔  کیلنڈر  کا  یبات  تقر لئے burlington.ca پر  کے  تفصیالت  ہیں۔  جاتے  کئے  پیش 
میں  ایک  سے  میں  جگہوں  بیرونی  بصورت  خو جو  لیں  مزے  کے  موسیقی  مفت  میں  سنگیتوں  سر  کے  پارک  میں  گرما  موسم   •

ہے۔  کرتا  پیش  بینڈ  ٹور  ٹین  اپنا  کا  برلنگٹن  جیسے  موسیقار  مقامی 
اور  جگہ  کی  تھیئٹر، صحن  اسٹوڈیو  کے  تھیئٹر، 225 سیٹ  کے  اسٹیج  اصل  کے  سنٹر 718 سیٹ  آرٹس  پرفارمنگ  برلنگٹن   •

مرکز  جو  ہے۔  سنٹر  آرٹس  پرفارمنگ  ین  گر واال  کرنے  کام  پر  طور  آزادانہ  پہال  کا  یو  اونٹیر ساتھ  کے  صحن  ایک  کے  یب  تقر
ہے۔  واقع  یب  قر کے  فرنٹ  واٹر  پر  برلنگٹن  ٹاؤن  ڈاؤن  اور  میں  بغل  کے  ین  زائر برائے  معلومات 

جگہیں  بیرونی  شاندار 
فرنٹ، پلیٹا  واٹر  میں  برلنگٹن  ٹاؤن  پارک، ڈاؤن  جگہوں؛ السیل  کی  ماحولیات  تحفظ  اور  عالقوں  مقامی  متعدد  ہمارے   •
فالز،  لیک، ہلٹن  برگ، کرافورڈ  ایڈن، ماؤنٹس  پارک، کیلسو، گلین  ینشیل  پروو یک  کر مینشن، برونٹ  و  پارک  فرنٹ  لیک 

سے  سب  کچھ  یں۔  گزار دن  ایک  ہوئے  کرتے  دورہ  کا  جگہوں  کی  ماحولیات  تحفظ  کی  نیمو  ماؤنٹ  اور  پوائنٹ  اسنیک  یٹل  ر
قدمی، جوگنک  چہل  پر  روشوں  بصورت  خو کی  ان  ہیں۔  جاتے  پائے  بھی  کہیں  جو  یں  کر مشاہدہ  کا  مناظر  قدرتی  بصورت  خو
شکار  کا  یں، مچھلی  کر چالئیں، اسکی  یں، سائیکل  کر یں، تیراکی  کر دورہ  کا  نالوں  اور  آبشاروں، تاالبوں  یں۔  کر سائیکلنگ  یا 

دیکھیں۔  کو  پرندوں  اور  یں  کر
بایوسفیئرز  عالمی  دید  قابل  یادہ  ز سے  سب  کے  کنیڈا  جو  یں  کر سیر  کی  یل  ٹر بروس  اور  یں  کر سفر  طرف  کی  شمال  کے  شہر   •

ہے۔  کرتا  پیش  پمنٹ، کو  اسکار ایک، نیاگرا  سے  میں 
میں  ہی  حال  تھا، اور  گیا  لیا  سمجھ  معدوم  کبھی  دیکھیں، جنہیں  کو  ہنسوں  والے  نکالنے  آواز  سی  کی  نفیر  میں  سرما  موسم   •

السیل  اور  شور  لیک  برلنگٹن  لئے  کے  گھر  کے  سرما  موسم  اپنے  ہنس  یہ  ہیں۔  گئے  کرائے  متعارف  بارہ  دو میں  عالقہ  اس 
ہیں۔  آتے  کرکے  ہجرت  برلنگٹن  سے  عالقہ  کے  گھونسلوں  اپنے  میں  یو  اونٹیر شمالی  سال  ہر  اور  ہیں  کرتے  انتخاب  کا  پارک 

دیکھیں۔ پر  سائٹ  یب  و ہماری  معلومات  متعلق  سے  برڈنگ  ہماری 

شائقین  کے  یخ  تار
یخ، کنیڈین  تار کی  برلنگٹن  جو  یں  کر نقل، سے  ایک  کی  گھر  کی  برانٹ  جوزف  یم، کیپٹن  میوز برانٹ  جوزف  آغاز  کا  دن  اپنے   •

ہے۔  حامل  کا  مظاہروں  کے  لوازمات  اور  ملبوسات 
یں،  کر دورہ  کا  گلیوں  یخی  تار کی  عالقہ  مرکزی  لئے  کے  لگانے  پتہ  کا  گھروں  ابتدائی  کچھ  گئے  بنائے  میں  برلنگٹن   •

 A Walking Tour of سے طرف  کی  ین  زائر برائے  معلومات  مرکز  تھے۔  گئے  بنائے  میں  اخیر  کے  صدی  یں  جو 18و
ہیں۔ دستیاب  Burlington Downtown اور War of 1812-14 کتابچے 

گیا  کیا  بحال  لئے  کے  کرنے  عکاسی  کی  نسلوں  چار  کی  گھرانے  اس  کے  آئرلینڈ  جو  یم  میوز یخی  تار زندہ  فارم، ایک  یج  اوکر  •
رکھیں۔  جاری  انکشاف  اپنا  تئیں  کے  ماضی  ساتھ  کے  دیکھنے  ہاؤس  آئرلینڈ  تھے، پر  رہتے  پر  فارم  جو  ہے 

یم  میوز یلوے  ر الیکٹرک  و  کار  یٹ  اسٹر اور  یم  میوز یجن  ر فارم، ہالٹن  لین  اسپروس  میں  پارک  ینشیل  پروو یک  کر برونٹ   •
یں۔  کر سفر  طرف  کی  شمال  کے  شہر  لئے  کے  دیکھنے 

یں۔ کر حاصل  جانکاری  میں  بارے  کے  جنگ  اور 14-1812 کی  لیں  واک  بروکس  اور  آئیں  واپس  پر  وقت   •

یداری  خر منفرد 
معروف  سے  سب  کے  کنیڈا  جو  یں  کر انکشاف  کا  ڈسٹرکٹ  شاپنگ  بصورت  خو اور  یں  کر دورہ  کا  حصہ  مرکزی  کے  برلنگٹن   •

ملبوسات،  جو  دوکانیں  یکتا  کی  نوعیت  اپنی  طرح  اسی  بکس، اور  ڈرمر  ینٹ  ڈیفر ایک، اے  سے  میں  دوکانوں  کی  کتاب  آزاد 
ہے۔  کرتا  پیش  یاں  گیلر متعدد  اور  ہیں  حامل  کی  اہمیت  خصوصی  میں  تحائف  اور  لوازمات 

یا  میں  مرکز  پر  فرنٹ  واٹر  جو  نکالیں  وقت  لئے  کے  کھانے  کھانا  پر  ایک  کسی  سے  میں  یستورانوں  ر منفرد  متعدد  ان  پھر   •
ہیں۔  واقع  میں  اسکوائر  یلیج  و والے  تعمیر  فن  انگلستانی  پرانے  اور  گلیوں  والی  مصفی  سنگ 

شاپنگ  خانہ  اندرون  اور 2 بڑے  کوسٹکو  اور  یلی، MEC، سیل، مارشلز  و جیسے IKEA، لی  نام  مانوس  میں  شاپنگ  برلنگٹن   •
ہیں۔  شامل  مال 

میں سنٹر  آرٹس  پرفارمنگ   برلنگٹن 
بینڈ ٹور  ٹین  برلنگٹن 

یں یر تصو کی  کیمرے  والے  ڈھکنے  روک  سنٹر – آواز  آرٹ  برلنگٹن 

بورڈنگ اسنو میں  ایڈن  گلین 

ہاؤس آئرلینڈ  پر  فارم  یج  اوکر

یں یر ٹیانڈاگا میونسپل گولف کورس - آواز روک ڈھکنے والے کیمرے کی تصو



جونسٹن یلین – کرک  پو پارک  السیل 

براؤننگ ینا – بل  مار السیل 

یں یر تصو کی  کیمرے  والے  ڈھکنے  روک  مینشن – آواز  پلیٹا 

ہیسٹر یا – نیل  ایر یشن  کنزرو کیلسو 

جنت   کی  شائقین  کے  گولف 
ایوارڈ  سے  بہت  ہوئے  بکھرے  میں  عالقہ  دیہی  ہمارے  طرح  اسی  اور  کورسیز  اندر 9 گولف  کے  شہر   •

کرائیں۔  مخصوص  وقت  کا  ٹی  میں  ایک  کسی  سے  میں  کورسیز  یافتہ 
کورسیز  منی-پٹ  متعدد  واقع  پاس  آس  کے  اس  اور  اندر  کے  ہو، شہر  گولف  چھوٹا  پسند  کی  آپ  شاید   • 

یں۔ کر دورہ  کا 

جگہیں کی  دلچسپی 
لطف  وقت  کرتے  دورہ  کا  برلنگٹن  آپ  سے  جن  ہیں  رہی  جا  دی  جگہیں  ایسی  کچھ  کی  دلچسپی   یہاں 

ہیں۔   سکتے  ہو  اندوز 
سمیت  مجموعہ  بڑے  سے  سب  کے  دنیا  کے  آرٹ  سرامک  معاصرتی  سنٹر – کنیڈین  آرٹ  برلنگٹن   •

مفت ۔  داخلہ  دوکان ۔  کی  وغیرہ، تحائف  آرٹ  نمائشیں۔  کی  یوں  آرٹ، دستکار کنیڈین 
تھیئٹرز۔ اسٹوڈیو  اور  اصل  ین  تر جدید  میں  وسط  کے  حصہ  سنٹر – مرکزی  آرٹس  پرفارمنگ  برلنگٹن   •

بہار/ بوگیننگ، موسم  ٹو اور  اسکیٹنگ، اسکیینگ  میں  سرما  پارک – موسم  ینشیل  پروو برونٹ   • 
اور روشیں، کیمپنگ، تیراکی  لئے  کے  کرنے  بارن، سیر  فارم، پلے  لین  اسپروس  میں  گرما   موسم 

ہے۔  کرتا  پیش   جیوکیچنگ 
بھلیاں  بھول  رسائی  قابل  لئے  کے  چیئر  والے، وہیل  سرکٹ  گیارہ  لیبیرنتھ – اس  پارک  سنٹرل   • 

ایک  سے  میں  یل  کیتھیڈر یس  چارٹر کے  فرانس  جو  یں  کر کم  تناؤ  اور  ہوں  پرسکون  کر  چل   میں 
ہے۔ گیا  بنایا  پر  طرز  کے 

عکاسی  کی  زندگی  کی  فارم  کی  مدت  یادہ  ز سے  نسلوں  ہاؤس – چار  آئرلینڈ  میں  فارم  یج  اوکر 	• 
یبات ۔  تقر اور  پروگرام  ٹور، تعلیمی  گیا۔  کیا  بحال  یم  میوز یخی  تار زندہ  لئے  کے  کرنے 

یبات  تقر اور  پروگرام  ٹور، تعلیمی  جو  نقل  کی  مکان  کے  برانٹ  یم – جوزف  میوز برانٹ  جوزف  	• 
ہے۔  کرتی  پیش 

عظیم  کے  تختوں، شہر  کے  چلنے  پر  جگہ  روشوں، دلدلی  کی  چلنے  پارک – پیدل  کلف  کرن  	• 
بن  پرانا  پر  پمنٹ  اسکار نیاگرا  ساتھ  کے  عالقہ  کے  بنانے  گھونسلے  کے  مناظر، پرندوں   الشان 

مکان ۔ کا  فرش  کے  ٹائل  چمکائے 
یج  بر وے  اسکائی  برلنگٹن  اور  الئن  اسکائی  یلز – ہیملٹن  ٹر واکنگ  اور  ینا  مار پارک  السیل  	• 

مقامات  چند  ان  کے  یو  اونٹیر تک  شروع  کے  مارچ  سے  دسمبر  وسط  مناظر۔  بصورت  خو  کے 
ہیں۔  آتے  میں  سرما  موسم  ہر  ہنس  والے  نکالنے  آواز  سی  کی  نفیر  جہاں  دیکھیں  ایک  سے  میں 

جو  ہے  گزرتی  سے  پارک  دیہی  دید  قابل  اس  ہوئے  کھاتے  بل  یک  کر پارک – برونٹ  لووائل  	• 
ہے۔  کرتا  پیش  مکان  کا  اسکول  پرانے  ایک  اور  جگہیں، روشیں  سی  بہت  کی  پکنک 

ایک ۔ سے  میں  یوں  پہاڑ مقناطیسی  والے  آنے  پیش  پر  طور  قدرتی  میں  ہل – کنیڈا  میگنیٹک  	• 
ہے۔  واقع  میں  حصہ  دیہی  کے  روڈ  کنگ  جو 

دید قابل  کے  ٹورنٹو  اور  یو  اونٹیر لیک  اور  بر  صنو جنگالت، قدیم  ہوئے  اگے  نیمو – پرانے  ماؤنٹ   • 
میٹر۔  سے 5 کلو  یلز  ٹر ہائکنگ  چٹانیں۔  ڈھالو  سالم  صحیح  ساتھ  کے   مناظر 

اپنی  پر  یل  ٹر ڈسکوری  ہوئے  ہوتے  سے  پراپرٹی  مینشن – اسٹیٹ  اور  پارک  فرنٹ  لیک  پلیٹا  	• 
ضیافتوں اور  میٹنگوں  میں  سیٹنگ  فرنٹ  واٹر  شاندار  مینشن  کردہ  بحال  ٹور۔  پیدل  میں   رہنمائی 

ہے۔ جاتا  کیا  استعمال  لئے  کے 
حیران  کے  جو 2700 ایکڑ  جگہ  توجہ  قابل  معروف  پر  سطح  گارڈنس – عالمی  بوٹانیکل  یل  رو 	• 

ہے۔   کرتا  دوکان، پیش  کی  تحائف  اور  کیفے  گاہیں، گارڈن  حفاظت  قدرتی  دید  قابل  اور  باغ  کن 
سے  ین  زائر برائے  معلومات  مرکز  میں  ٹور  اس  والے  رہنمائی  ٹاؤن – اپنی  ڈاؤن  برلنگٹن  ٹور  واکنگ  	• 

قدم  ایک  میں  یخ  تار ہوئے  دیکھتے  ادارے  باری  کارو اور  گھر، چرچ  یخی  ہوئے، تار کرتے   شروع 
جائیں۔  پیچھے 

درختوں  پر  روڈ  روش ۔  کی  میٹر  پاس 23 کلو  کے  فرنٹ  واٹر  بصورت  خو کے  یل – برلنگٹن  ٹر فرنٹ  واٹر  	• 
لیک کر  ہٹ  سے  روڈ  ہیں۔  بڑھتی  آگے  ساتھ  کے  مکانوں  رہائشی  مہنگے  یادہ  ز گلیاں  والی  الئن   کی 

ہیں۔  پارک  فرنٹ  واٹر  ساتھ  کے  مناظر  شاندار   کے 
آسمانوں  کے  شام  اور  تبدیلیوں  کی  موسم  پر  لینڈنگ  فرنٹ – ڈسکوری  واٹر  میں  برلنگٹن  ٹاؤن  ڈاؤن  	• 

سینٹینیل  روٹری  یا  چالئیں  کشتیاں  لیں، مثالی  مزے  کے  پالزا  واٹرجیٹ  ڈوفاسکو  لیں۔  جائزہ   کا 
یں۔  کر اسکیٹنگ  میں  پونڈ 



ڈرائیوز  منظر    خوش 
پیش  یزات  تجو کچھ  یہاں  لئے  کے  ڈرائیوز  منظر  خوش  لیں۔  مزے  کے  چالنے  گاڑی  سے  فرصت  ید  مز میں  مضافات  کے  برلنگٹن  یا  پاس  کے  فرنٹ  واٹر  اور  یں  کر  رفتارکم 

یں۔  کر رابطہ  سے  ین  زائر برائے  مرکز  لئے  کے  ٹورز  ڈرائیونگ  دیگر  اور  ہدایات  تفصیلی  ید  مز ہیں۔  جارہی  کی 
یل،  ٹر راستہ، بروس  بڑا  سے  سب  کا  چلنے  پیدل  کا  کنیڈا  یں۔  کر سے  باغ  نباتیاتی  بڑے  سے  سب  کے  کنیڈا  گارڈنس  بوٹانیکل  یل  رو آغاز  کا  مہم  ڈرائیوز – اپنی  شاندار   •

جگہ  ایک  کی  کھیلنے  کے  سنٹر، بچوں  فرنٹ  واٹر  ایک  جو  ہے  لینڈنگ  ڈسکوری  کا  برلنگٹن  پر  شور  لیک  اسٹاپ  اگال  ہے۔  گزرتا  سے  پاس  کے  عمارت  RBG کی 
یلز،  ٹر شاندار  یک  کر برونٹ  جانب  کی  شمال  اور  مشرق  ہے۔  یم  میوز برانٹ  جوزف  اور  سنٹر  آرٹ  پاس  کے  لینڈنگ  ڈسکوری  ہے۔  مشتمل  پر  پالزا  جیٹ  واٹر  ایک  اور 

ہے  واقع  میں  مرکز  کے  یا  ایر یشن  کنزرو کیلسو  یم  میوز یجن  ر ہالٹن  ہوا  چھپا  نیچے  کے  پمنٹ  اسکار نیاگرا  ہے۔  رکھتی  تاالب  بیرونی  بڑا  اور  بارن  پلے  کیمپنگ، ایک 
ہے۔ مرکز  ایک  لئے  کے  جائزہ  کے  ورثہ  ثقافتی  اور  قدرتی  کے  ہالٹن  اور 

اور  پارک  فرنٹ  لیک  آؤٹ، پلیٹا  لک  پارکوں؛ سیوکس  فرنٹ  واٹر  میں  راستے  اور  بڑھیں  طرف  کی  روڈ  شور  لیک  میں  مشرق  سے  ین  زائر برائے  شور – مرکز  لیک  ایسٹ   •
رہیں۔  بڑھتے  طرف  کی  وائل  اوک  لئے  کے  دیکھنے  آتے  کشتیاں  پر  بندرگاہوں  وائل  اوک  کور  برونٹ  رکیں۔  پر  پارکوں  برلوک 

تودے  کے  یت  رکیں، ر پر  پارک  وے  بیچ  لئے  کے  یم  کر جائیں – آئس  مڑ  بائیں  پر  اسپتال  اور  جائیں  طرف  کی  شور  لیک  میں  مغرب  سے  ین  زائر برائے  ڈرائیو – مرکز  بیچ   •
سے  پاس  کے  پل  کے  لفٹ  کو  کشتیوں  یحی  تفر اور  کشتی  بردار  بار  بڑی  آپ  یں، جہاں  مڑ بائیں  پر  ڈرائیو  پورٹ  ایسٹ  چلیں۔  پیدل  پاس  کے  بورڈواک  پر  کراسنگ  کی 

مشروب  بخش  اطمینان  ایک  ہوئے  ڈالتے  نظر  پر  پانی  اور  چلیں  پیدل  پر  یل  ٹر فرنٹ  واٹر  میں  پارک  یشن  کنفیڈر ہیں۔  سکتے  رک  پر  نہر  لئے  کے  دیکھنے  ہوئے  گزرتے 
رکیں۔  لئے  کے 

کی  درختوں  ساتھ  کے  گھروں  رہائشی  مہنگے  یادہ  ز ہے۔  مڑتی  شور Blvd میں  ناتھ  جائیں، جو  طرف  کی  شور  لیک  میں  مغرب  سے  ین  زائر برائے  شور – مرکز  نارتھ   •
میں  ینا  مار اور  پارک  السیل  لئے  کے  دیکھنے  کشتیاں  بادبانی  میں  کھاڑی  اور  چلنے  پر  روشوں  ہیں۔  دکھاتی  جھلکیاں  کی  فرنٹ  واٹر  میں  راستے  اس  گلیاں  والی  الئن 

پر  کیسل  ڈنڈرن  میں  ہیملٹن  ہوئے  ہوتے  یارک Blvd سے  پھر  اور  گارڈنس  بوٹانیکل  یل  رو اور  رہیں  چلتے  پر  روڈ  پلینس  ہوئے  ہوتے  سے  روڈ  پارک  السیل  رکیں۔ 
بڑھیں۔  طرف  کی  مغرب  لئے  کے  رکنے 

ملے  ساتھ  کے  کورسیز  گولف  جائے۔  پہنچ  پر  روڈ  اسپرنگس  سیڈار  وہ  کہ  تک  یہاں  بڑھیں  طرف  کی  یٹ  اسٹر برانٹ  میں  شمال  سے  ین  زائر برائے  برلنگٹن – مرکز  دیہی   •
کی  لووائل  اور  میں  مشرق  پر  یٹانیہ  بر لئے  کے  جانے  طرف  کی  الئن  گیلف  جائیں۔  پہنچ  پر  روڈ  یٹانیہ  بر آپ  کہ  تک  یہاں  یں  کر سفر  ہوئے  ہوتے  سے  کھیتوں  جلے 

ہیں۔ سکتے  ہو  اندوز  لطف  سے  لنچ  پکنک  ایک  میں  پارک  لووائل  پر  ساحل  کے  یک  کر برونٹ  آپ  جہاں  جائیں  میں  شمال  لئے  کے  جانے  طرف 

یخ تار کی  برلنگٹن 
لیک  میں  اخیر  کے  صدی  یں  نے 17و فوائد  قدرتی  سے  بہت  کے  عالقہ  اس 

قدیم  پہلے  بہت  سے  آمد  کی  لوگوں  فام  سفید  اولین  والے  بسنے  پاس  کے  فرنٹ 
ین  ر کار  جائزہ  فرانسیسی  مشہور  تھا۔ 1669 میں  کیا  متوجہ  کو   باشندوں 

پارک  السیل  آج  جہاں  تھے  اترے  جگہ  اس  سیل  ال  ڈی  یلیئر، سیور  کیو برٹ  رو
ہے۔ واقع 

کے  لڑنے  سے  طرف  کی  برطانیہ  میں  لڑائی  کی  آزادی  کی  ایس  یو  1784 میں 
تھا۔  گیا  کیا  عطا  آراضی  قطعۂ  بڑا  ایک  کو  برانٹ  جوزف  کیپٹن  میں  اعتراف 

کے  عالقہ  اس  نے  کاری  فروخت  کی  آراضی  میں  بالک  اپنے  یعہ  ذر کے  برانٹ 
گھر  کے  برانٹ  آیا۔  سامنے  میں  شکل  کی  برلنگٹن  جو  کی  نشاندہی  کی  آغاز 

نام  کے  ہاسپٹل، ان  برانٹ  جوزف  اور  یم  میوز برانٹ  ڈھانچے، جوزف  دو  یب  قر کے 
ہیں۔ عمارتیں  گار  یاد  دو  سے 

لوگوں  وفادار  والے  بسنے  میں  عالقہ  اس  میں  نتیجہ  کے  جنگ  انقالبی  یکی  امر
۔  تھی  کی  ہجرت  نے  لوگوں  سے  یورپ  اور  نما  یرہ  جز برطانوی  بعد  کے  لہر  کی 
خاطر  کی  ناموں  اجازت  کے  معاہدوں  لئے  کے  گرانٹ  کراؤن  کے  آراضی  اپنی 

پڑی  کرنی  صاف  یاں  لکڑ کچھ  سے  آراضی  اپنی  کو  لوگوں  والے  بنانے  مکان 
اہم  سے  سب  کے  عالقہ  اس  بلوط  شاہ  اور  چیڑ  تھیں۔ 1820 سے 1850 تک 

سے  سب  کا  برآمدات  وقت  اس  گیہوں  دوران  کے  جنگ  کرئمین  تھے۔  برآمدات 
تھے۔ 1900  گئے  ہو  ختم  ذرائع  پی  یور کے  گیہوں  جب  تھا  گیا  بن  حصہ  اہم 

ساتھ  کے  فصلوں  نقد  کی  یوں  سبز اور  پھل  اور  کھیتوں  مخلوط  تک، برلنگٹن 
تھا۔ چکا  بن  کمیونٹی  فارمنگ  حال  خوش  ایک 

ہو  غائب  جو  ہے  ممتاز  یعہ  ذر کے  سرگرمیوں  ان  وقت  زرعی  کی  یخ  تار ہماری 
کی  کمپنیاں، برف  تجارتی  والی  کرنے  بند  میں  ڈبوں  کو  اشیاء خوردنی  ہیں۔  چکی 

سے  صنعتوں  ٹیک  ہائی  اور  کمپنیوں  جدید  یاں  فیکٹر کی  باسکیٹ  اور  کٹائی 
یادہ  ز سے  ہے۔ 300 سال  آیا  کر  لے  لہر  ایک  کی  باشندوں  جو  ہیں  چکی  بدل 
معیار  شاندار  ایک  پہلے، برلنگٹن  سے  آمد  کی  السیل  میں  عالقہ  اس  پہلے 

تھا۔ چکا  بن  عالقہ  شہری  کامیاب  ہی  بہت  ایک  ساتھ  کے  زندگی 

پہنچنا یہاں 
برلنگٹن بڑی شاہراہوں کے بغل میں 
یا، نیاگرا  یٹر ٹورنٹو ایر واقع ہے، جو گر

یجن اور کچنر/واٹرلو سے با آسانی  ر
بوط ہے اور تین بین االقوامی ہوائی  مر
اڈوں سے 45 منٹ کی دوری پر ہے۔  
یل بھی برلنگٹن اور  گو ٹرانزٹ اور وایا ر
اس سے آگے کے لئے خدمت فراہم 

کرتے ہیں۔ 

کلومیٹرمیلشہر

یارک 78125بوفیلو، نیو 

یو 1320ہیملٹن، اونٹیر

 کچنر/واٹرلو،
یو اونٹیر

69110

یو 91145لندن، اونٹیر

بک یئل، کیو ر 367587مونٹ 

یو فالز، اونٹیر 5995نیاگرا 

یو 279444اوٹاوا، اونٹیر

یارک یکیوز، نیو  231369سائر

یو 3048ٹورنٹو، اونٹیر

یو 204328ونڈسر، اونٹیر

مسافتیں تک  برلنگٹن 
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