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Ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο 
Central West 

 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και 

καταφύγια 75.000 εκταρίων στη δυτικοκεντρική Βικτώρια, 
όπως και τρία νέα εθνικά πάρκα. 

 

Σημεία ψυχαγωγίας στο Central West
Με περισσότερη έκταση διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των ειδών μας, 
μπορείτε ακόμη να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε 
όλη την κεντροδυτική Βικτώρια για κατοίκους και επισκέπτες. 
Οι αλλαγές που θα κάνουμε θα επιτρέψουν στους κατοίκους της Βικτώριας να απολαμβάνουν 
την ύπαιθρο, να συνδεθούν με τη φύση και να κάνουν τις δραστηριότητες που λατρεύουν σε όλη 
την κεντροδυτική Βικτώρια σε: 

• τρία νέα εθνικά πάρκα

• πέντε νέα περιφερειακά πάρκα και σε σημαντικές προεκτάσεις των υφιστάμενων 
περιφερειακών πάρκων 

• νέα καταφύγια και φυσικούς βιότοπους, και

• διατηρημένες περιοχές κρατικών δασών και άλλη δημόσια γη

Οδήγηση και ποδηλασία σε δημόσια γη

• Θα μπορείτε να απολαύσετε μια βόλτα με τετράτροχο όχημα, να κάνετε ποδήλατο στα 
μονοπάτια, στο βουνό και σε όλους τους ανοιχτούς δρόμους για το κοινό. 

• Στα εθνικά πάρκα, στα καταφύγια, στα περιφερειακά πάρκα και στα κρατικά δάση θα 
μπορείτε να απολαύσετε την ποδηλασία στο βουνό και σε άλλες πίστες και μονοπάτια, 
που υποδεικνύει ο διαχειριστής της γης. 

• Οδηγοί και ποδηλάτες οφείλουν να παραμένουν στους δρόμους και στα μονοπάτια 
συνέχεια και να σέβονται τους άλλους χρήστες των δρόμων και των μονοπατιών 

Πεζοπορία στο δάσος, πικνίκ, παρατήρηση της φύσης και 
εκτίμηση της κληρονομιάς 
Θα μπορείτε να απολαύσετε την πεζοπορία στο δάσος, το πικνίκ, την παρατήρηση της φύσης 
και να εκτιμήσετε την κληρονομιά σχεδόν σε κάθε δημόσια γη. 

Κατασκήνωση σε δημόσια γη 
Θα μπορείτε να κατασκηνώσετε σε σημεία διατηρημένων κρατικών δασών. 

Γενικά, θα μπορείτε να κατασκηνώσετε σε εθνικά πάρκα, καταφύγια και περιφερειακά πάρκα σε 
καθορισμένους χώρους κατασκήνωσης και άλλα σημεία, που υποδεικνύει ο διαχειριστής γης.  



 
 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟ 

 
Θα υπάρχουν ευκαιρίες για κατασκήνωση σε διασκορπισμένα σημεία στα νέα εθνικά πάρκα. 
 
Περισσότερα πάρκα και καταφύγια θα προσελκύσουν αυξημένους αριθμούς επισκεπτών και θα 
αποφέρουν οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες. Αυτό θα υποστηριχτεί από τη βελτίωση 
των παροχών για τους χρήστες μέσω του προγράμματος Great Outdoors της Βικτώριας. 

Wellsford Block 

Περισσότερα από 7.000 εκτάρια προστέθηκαν στο Περιφερειακό Πάρκο Bendigo για τη στήριξη 
ενός μεγάλου εύρους ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Αυτές περιλαμβάνουν να: 

• κάνετε πεζοπορία στο δάσος, να παρατηρήσετε τη φύση και να κάνετε πικνίκ 

• Κατασκηνώσετε 

• Κάνετε περιηγήσεις με αυτοκίνητο, που συμπεριλαμβάνει και τετράτροχο 

• Κάνετε ποδηλασία εκτός δρόμου 

• Κάνετε ποδηλασία στο βουνό 

• Κάνετε ιππασία σε σχηματισμένους δρόμους και μονοπάτια 

• Βγάλετε βόλτα τα σκυλιά (και έλκηθρο με σκυλιά), και 

• Κάνετε ψυχαγωγικές έρευνες. 

Ορισμένες συλλογές ξύλων καύσης οικιακής χρήσης θα επιτρέπονται σε καθορισμένα σημεία 
μέχρι τον Ιούνιο του 2029. 

Δεν θα επιτραπεί το κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας. 

Wombat-Macedon Block 

Στο Εθνικό Πάρκο Wombat-Lerderderg, στο Καταφύγιο Cobaw και στο Καταφύγιο Hepburn θα 
μπορείτε να κατασκηνώσετε σε καθορισμένους χώρους κατασκήνωσης και άλλα σημεία, που 
υποδεικνύει ο διαχειριστής γης. 

• Στα νέα Περιφερειακά Πάρκα Barkstead, Spargo Creek, Blackwood και Fingerpost και 
στις επεκτάσεις του Περιφερειακού Πάρκου Hepburn θα μπορείτε να κατασκηνώσετε σε 
καθορισμένους χώρους κατασκήνωσης και άλλα σημεία, που υποδεικνύει ο διαχειριστής 
γης. 

• Η κυβέρνηση της Βικτώριας θα αναβαθμίσει διάφορους κατασκηνωτικούς χώρους και θα 
αναπτύξει νέα και βελτιωμένα μονοπάτια πεζοπορίας και εγκαταστάσεις σε μια σειρά 
έργων στην περιοχή με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Great Outdoors της 
Βικτώριας. 
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Mount Cole-Pyrenees Block 
Σ' αυτήν την περιοχή έχουν διατηρηθεί σημαντικά μέρη του κρατικού δάσους, όπως και σημεία 
των Pyrenees (3.099 εκτάρια) και του κρατικού δάσους Mount Cole (5.037 εκτάρια), όπου οι 
κάτοικοι της Βικτώριας μπορούν να απολαύσουν μια ευρεία γκάμα ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, όπως την κατασκήνωση. Στα Εθνικά Πάρκα Mount Buangor και Pyrenees, και 
στο Περιφερειακό Πάρκο Pyrenees θα μπορείτε να κατασκηνώσετε σε καθορισμένους 
κατασκηνωτικούς χώρους και σε άλλα σημεία, που υποδεικνύει ο διαχειριστής γης. 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας θα αναβαθμίσει διάφορους κατασκηνωτικούς χώρους στις περιοχές 
Mount Cole και Mount Buangor, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών, των καταφυγίων και 
των σημάνσεων για την ενίσχυση της απόλαυσης των επισκεπτών. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί 
από το πρόγραμμα Great Outdoors της Βικτώριας. 
 

Ενίσχυση των δημόσιων χώρων, των μονοπατιών και των 
εγκαταστάσεων 
Το πρόγραμμα Great Outdoors της Βικτώριας ενισχύει τον περιφερειακό τουρισμό και 
διευκολύνει τους κατοίκους της Βικτώριας να απολαμβάνουν τη φύση, επενδύοντας $105.6 
εκατομμύρια σε βελτιωμένα μονοπάτια πεζοπορίας, σε κατασκηνωτικούς χώρους, σε δρόμους 
οδήγησης τετράχρονων οχημάτων και σε εγκαταστάσεις επισκεπτών.  
Το πρόγραμμα Great Outdoors της Βικτώριας θα φτιάξει πιο βελτιωμένα μονοπάτια 
πεζοπορίας, κατασκηνωτικούς χώρους, δρόμους οδήγησης τετράχρονων οχημάτων και 
εγκαταστάσεις επισκεπτών, για να διευκολύνει τους κατοίκους της Βικτώριας να εξερευνούν τα 
πάρκα μας. 
 

Σχετικά μ' αυτές τις αλλαγές 
Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την απόκριση της κυβέρνησης της Βικτώριας στην Τελική 
Έκθεση Έρευνας του Central West του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της 
Βικτώριας (VEAC's) και των συστάσεών της. 
Αυτές οι αλλαγές διατηρούν τους πολύτιμους περιβαλλοντικούς πόρους βιοποικιλότητας και 
πετυχαίνουν μια βιώσιμη ισορροπία που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των χρηστών 
γης, τώρα και στο μέλλον. 
Μπορείτε να βρείτε την απάντηση της κυβέρνησης στον ιστότοπό μας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης διατίθενται στο 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region 
 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) για 
βοήθεια από μεταφραστές και διερμηνείς. Επικοινωνήστε με τη TIS National στο 131 450 (από 
Αυστραλία) ή επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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