Hoạt động giải trí ở Central West
Chính phủ Victoria đang tạo ra hơn 75.000 héc ta công viên và
khu bảo tồn mới ở trung tâm phía tây Victoria, bao gồm ba
công viên quốc gia mới.

Địa điểm vui chơi ở Central West
Với nhiều khu vực hơn để bảo tồn môi trường tự nhiên và các loài, vẫn có một loạt các
hoạt động giải trí để tận hưởng ngay trên khắp Central West Victoria, cho cả người dân
và du khách.
Những thay đổi mà chúng tôi đang thực hiện sẽ cho phép người dân Victoria tiếp tục tận hưởng
không gian ngoài trời tuyệt vời, kết nối với thiên nhiên và thực hiện các hoạt động họ yêu thích
trên khắp Central West Victoria tại:
•

ba công viên quốc gia mới

•

năm công viên vùng mới và những khu vực bổ sung đáng kể cho các công viên vùng
hiện có

•

các công viên bảo tồn mới và khu bảo tồn thiên nhiên, và

•

diện tích rừng tiểu bang được giữ lại và đất công khác

Lái xe và đi xe đạp trên đất công
•

Bạn sẽ có thể tận hưởng chuyến tham quan bằng xe hơi bao gồm cả lái xe địa hình, đi
xe đạp đường mòn, đi xe đạp leo núi và đạp xe trên tất cả các con đường và tuyến
đường đã hình thành dành cho công chúng.

•

Trong các công viên quốc gia, công viên bảo tồn, công viên vùng và rừng tiểu bang, bạn
sẽ có thể đạp xe leo núi và đạp xe trên các tuyến đường và lối đi khác do người quản lý
đất chỉ định.

•

Người lái xe và người đi xe đạp phải luôn luôn bám vào các con đường và đường mòn
được chỉ định và tôn trọng người sử dụng đường và đường mòn khác

Đi bộ trong rừng, dã ngoại, quan sát thiên nhiên và tìm hiểu về di
sản
Bạn sẽ có thể đi bộ trong rừng, dã ngoại, quan sát thiên nhiên và tìm hiểu về di sản trên hầu
hết các khu đất công.

Cắm trại trên đất công
Bạn sẽ có thể cắm trại trong các khu vực của rừng tiểu bang được giữ lại.
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Nói chung, bạn sẽ có thể cắm trại trong các công viên quốc gia, công viên bảo tồn và công viên
vùng, trong các khu cắm trại được chỉ định và các khu khác do người quản lý đất chỉ định.
Sẽ có cơ hội để cắm trại rải rác trong các công viên quốc gia mới.
Nhiều công viên và khu bảo tồn hơn sẽ khuyến khích số lượng du khách ngày càng tăng và
mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương. Điều này sẽ được hỗ trợ bằng cách cải
thiện các tiện nghi cho người dùng thông qua chương trình Victoria’s Great Outdoors.

Khu vực Wellsford
Hơn 7.000 héc ta đã được thêm vào cho Công viên Vùng Bendigo để hỗ trợ một loạt các hoạt
động giải trí.
Các hoạt động này bao gồm:
•

Đi bộ trong rừng, quan sát thiên nhiên và dã ngoại

•

Cắm trại

•

Tham quan bằng xe hơi, bao gồm cả lái xe địa hình

•

Đạp xe đường mòn

•

Đạp xe leo núi và đi xe đạp

•

Cưỡi ngựa trên những con đường và đường mòn đã hình thành

•

Cho chó đi dạo (bao gồm cả chó kéo xe), và

•

Dò tìm khoáng sản giải trí.

Một số hoạt động thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà sẽ được cho phép tại các địa điểm được chỉ
định cho đến tháng 6 năm 2029.
Săn bắn giải trí và khai thác gỗ thương mại sẽ không được phép.

Khu vực Wombat-Macedon
Trong Công viên Quốc gia Wombat-Lerderderg, Công viên Bảo tồn Cobaw và Công viên Bảo
tồn Hepburn, bạn sẽ có thể cắm trại ở các khu cắm trại được chỉ định và ở các khu vực khác do
người quản lý đất chỉ định.
•

Trong các Công viên Vùng Barkstead, Spargo Creek, Blackwood và Fingerpost mới cũng
như các khu vực bổ sung cho Công viên Vùng Hepburn, bạn sẽ có thể cắm trại trong các
khu cắm trại được chỉ định và ở các khu vực khác do người quản lý đất chỉ định.

•

Chính phủ Victoria sẽ nâng cấp các khu cắm trại khác nhau và phát triển các đường mòn
đi bộ mới và nâng cấp cũng như các tiện nghi dành cho đường mòn đi bộ trong số một
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loạt các dự án trong khu vực này với sự tài trợ từ chương trình Victoria’s Great
Outdoors.

Khu vực Mount Cole-Pyrenees
Những khu vực quan trọng của rừng tiểu bang được giữ lại trong khu vực này, bao gồm một
phần của rừng tiểu bang Pyrenees (3.099 héc ta) và Mount Cole (5.037 héc ta), nơi người dân
Victoria có thể tận hưởng một loạt các hoạt động giải trí bao gồm cả cắm trại. Trong các Công
viên Quốc gia Mount Buangor và Pyrenees cũng như Công viên Vùng Pyrenees, bạn sẽ có thể
cắm trại tại các khu cắm trại được chỉ định và ở các khu vực khác theo chỉ định của người quản
lý đất đai.
Chính phủ Victoria sẽ nâng cấp nhiều khu cắm trại khác nhau ở vùng Mount Cole và Mount
Buangor bao gồm nhà vệ sinh, khu vực có mái che và biển báo để tăng sự thoải mái cho du
khách. Việc nâng cấp này sẽ được tài trợ theo chương trình Victoria’s Great Outdoors.

Mở rộng không gian công cộng, đường mòn và cơ sở vật chất
Victoria’s Great Outdoors đang thúc đẩy du lịch ở vùng ngoại ô và giúp người dân Victoria tận
hưởng thiên nhiên dễ dàng hơn bằng cách đầu tư 105,6 triệu đô la để nâng cấp các đường
mòn đi bộ, khu cắm trại, đường cho xe địa hình và các tiện nghi dành cho du khách.
Victoria’s Great Outdoors đang xây dựng các đường mòn đi bộ, khu cắm trại, đường cho xe địa
hình và các cơ sở tiện nghi dành cho khách tham quan tốt hơn để giúp tất cả người dân
Victoria khám phá các công viên của chúng ta dễ dàng hơn.

Về những thay đổi này
Những thay đổi này phản ánh sự phản hồi của Chính phủ Victoria đối với Báo cáo cuối cùng về
Khảo sát Central West và các khuyến nghị của Hội đồng Đánh giá Môi trường Victoria (VEAC).
Những thay đổi này bảo tồn tài sản môi trường và đa dạng sinh học quý giá của chúng ta và
tạo ra sự cân bằng bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả người sử dụng đất, hiện tại và
trong tương lai.
Bạn có thể tìm thấy phản hồi của chính phủ trên trang mạng của chúng tôi.
Có thêm thông tin về việc thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà tại
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Translating and Interpreting Service (TIS) để được
giúp đỡ về biên dịch và thông dịch. Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc)
hoặc truy cập www.tisnational.gov.au
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