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Deepwater Horizon

Dự Án Phà Ven Biên
Quốc Gia Vịnh Đảo
Đề Án Phục Hồi Sớm thuộc Giai Đoạn III
MÔ TẢ DỰ- ÁN
Legend

Bờ Biển Quốc Gia Vịnh Đảo nằm
ở Florida và Mississippi, và vào
năm 1971 đã được chọn là bờ
biển quốc gia.
Dự án Phà tại vùng Bờ Biển
Quốc Gia Vịnh Đảo do Cơ
Quan Dịch Vụ Công Viên
Quốc Gia sẽ tài trợ cho việc
mua nhiều nhất là ba chiếc
phà chở khách bộ hành để
sử dụng giữa Thành Phố
Pensacola, Bãi Biển
Pensacola, và khu vực Fort
Pickens của vùng Bờ Biển
Quốc Gia Vịnh Đảo.
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Pensacola Beach
Một dịch vụ phà chở khách thành
công được tại khu vực này của
Dề xuất tuyến đường và điểm đỗ của Dự Án Phà Khách Bờ Biển Quốc
Khu Vực Bờ Biển Quốc Gia Vịnh
Đảo sẽ cung cấp thêm một
Để hỗ trợ cho dự án được đề xuất, những điểm khách xếp
phương tiện khác chở khách vào
hàng - mỗi chỗ có một quầy bán vé nhỏ – và thêm một số
Công viên nếu bão hoặc các điều kiện khó khăn khác
cầu tàu sẽ được xây dụng tại khu Plaza de Luna tại Thành
khiến con đường tới Fort Pickens không thể đi được.
Phố Pensacola và tại Bãi Biển Quietwater ở Pensacola
Nhu cầu có một phương tiện giao thông khác để đi tới
Beach. (Những hành động này có liên kết với dự án
vùng Fort Pickens của công viên đã trở nên rõ ràng khi
được đề xuất này nhưng chúng không phải là một phần
các cơn lốc xoáy và bão năm 2004 và 2005 đã phá hủy
của hành động được đề xuất ở đây, và sẽ không được
nhiều đoạn đường dài của con đường này, khiến xe cộ
tài trợ như một phần của hành động được đề xuất này)
không đi lại được qua khu vực trải dài 8 dặm này. Trong
Cũng để hỗ trợ cho dự án được đề xuất này, mới đây
năm năm việc đi tới khu vực Fort Pickens của nhiều
Cơ Quan Quản lý Công Viên Quốc Gia đã xây một ụ tàu
người dân đã bị hạn chế rất nhiều, đặc biệt đối với
mới gần trung tâm đón khách tại Khu Lịch Sử Fort
những người tàn tật, người già và trẻ nhỏ.
Pickens.
Phà chở khách được đề xuất sẽ hoạt động sáu hoặc
Dự án này sẽ phần nào phục hồi việc khách không
bảy ngày mỗi tuần, hai chiếc sẽ chạy ba chuyến mối
được thưởng ngoạn trong thời gian xảy ra vụ tràn dầu
ngày, trong khoảng 15 tuần lễ vào mùa du lịch đông
khách nhất. (Nếu được mua ba chiếc phà, một chiếc
ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
trong đó sẽ được dùng để dự phòng.) Hoạt động chở
khách của phà sẽ giảm xuống trong mùa đông vắng
Ước tính chi phí khôi phục sớm của Vụ Tràn Dầu
khách.
Deepwater Horizon cho dự án này là
$4,020,000.
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Nơi Plaza de Luna, Thành Phố Pensacola
ĐỂ LẤY THÊM THÔNG TIN, HÃY LIÊN HỆ
VỚI
Mark VanMouwerik Quản lý
Dự Án Khôi Phục, Cơ Quan
Quản Lý Công Viên Quốc Gia

mark_vanmouwerik@nps.
gov.

Khu Vực Bãi Biển
Quietwater,
Pensacola Beach
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