Місто Punta Gorda
Назва Пунта Горда прийшла з іспанської і перекладається як „ Жирна крапка”. Це
історичне невеличке містечко є справжнім скарбом Флориди розташоване, як
„Жирний Крапка”, яка виходить в Шарлотт Гавань ‐ Одну з найбільших в Америці
природніх гаваней.
Розміщенна центрально між Сарасотою (на Північ) і Форт Маєрсом (на Південь),
Пунта Горга знаходиться в надзвичайно вигідному розположенні, звідки зручно
добиратись до Тампи, Орландо, Маямі.
Ми благословенні нашим флоридійським сонцем круглий рік, яке притягує до нас
як туристів, так і нових постійних проживаючих, які приїзджають до Пунта Горди і
отримують задоволення від нашого південного стилю життя, який є надзвичайно
популярним. Це є рай для рибалок, човнярів, людей, які люблять загоряти і
ходити по магазинах.
Пунта Горда є єдиним зареєстрованим містом в Шарлотт Окрузі.
Воно є насправді
потужним двигуном усоьго району. Місто має ресторани, гавані,
причали і задає
ритм життя, яке люблять люди, котрі приїзджають сюди з усього
світу.
Міська влада робить все можливе, щоб підприємці мали не
тільки місцевих
клієнтів, але з усієї Америки, а також з‐ за кордону. Це підтримує
розвиток нашої
локальної індустрії. Комерційний Відділ розуміє всю важливість
цього питання,
оскільки ми займаємо важливе місце в розвитку і процвітанні
Південно‐ Західної
частини Флориди. Ми підтримуємо розвиток різних видів
діяльності, але
дистрибюція, будівництво, дизайн, продажа, гостинничний бізнес і туризм, послуги
по збереженні здоров”я і медицина, нерухомість – найрозвиненіші відділи нашоі
індустріі.
Пунта Горда чудове місто для відвідування. Розташувавшись на побережжі
прекрасної Шарлотт Гавані, це ідеальне місце, де можна провести як кілька годин,
цілий день, або кілька днів з вашої відпустки. Пунта Горда – це відкриття в
гавані.
Ця сторінка була задумана для того, щоб на перед дати вам цікаві ідеї, що можна
запланувати зробити і побачити, відвідуючи дорогоцінну Південно‐ Західну
частину Флориди. Хоча, насправді ми сподіваємось, що ви пробудете з нами трохи
довше ніж один день і будете насолоджуватись найкращими резортами, готелями,
що виросли в нашому місті за кілька останніх років.
Якщо в вашому розпорядженні є кілька вільних годин, або цілий день,
попробуйте зробити наступне:
Будь‐яка екскурсія по цьому причудливому містечку повинна починатись з

відвідування Історичного Центру Міста (downtown Historic Punta Gorda) або ж
Рибачого Поселення (Fishermen”s Village). Вони знаходяться на відстанні лише
однієї милі один від одного, так, що ви можете відвідвти обидва місця і витратити
на це лише пів‐дня.
Центр міста має унікальну старо‐флоридійську архітектуру. Саме це притягує
сюди більшість відвідувачів до цих химерних булижних вуличок. Як тільки ви
попадаєте сюди, ви розумієте, що тут знаходяться масса унікальних магазинчиків, і
невеличких затишних ресторанчиків, які просто необхідно відвідати. Знаходячись
між Retta Esplanade на Північ, Virginia Ave на Південь, між US41 південний
напрямок на Захід, Wood Street на Південь, Центер міста переживає своє
відродження після катастрофічного урагану Чарлі в 2004 році.
Багато старих будівель були пошкодженні, але вистояли, а зараз відреставровані та
знову засяли своєю першогранною красою. Тепер там розташовані галереї,
магазини, ресторани.
Вперемішку з старими будівлями, новобудови виросли в центрі міста. Вони були
скурпульозно спроектовані, з усіма побажаннями місцевих жителів не пошкодити
індивідуальні особливості історичної частини Пунта Горди.
Роздивіться чудові картини, якими вручну були розмальовані стіни багатьох
будівель в нашому місті. Найдіть час насолодитись незабутними водними
пейзажами, побувайте в музеях та парках ,
якими Пунта Горда може гордитись.
Пунта Горда – місто, яке можна пройти
пішки. В ньому легко знайти парковку для
автомобіля і прогулятись по вуличкам,
ніжачись під флоридійським сонцем.
Не забудьте, що кожних третій четвер місяця
підприємці центра міста
представляють GALLERY WALK. Починаючись
біля 16 години і продовжуючись
кілька годин, місцеві бізнеси відкриваюсь
свої двері для відвідувачів. Пропонують
невеликі перекуски та освіжаючі напої. В
багатьох місцях, де ви будете
прогулюватись, звучатиме жива музика. Карту для відвідування GALLERY WALK
ви зможете взяти в Комерційному відділі, або в будь‐якому магазині, або ресторані,
які в цьому беруть участь. Не забудьте побувати там! Гарне проведення часу –
гарантовано!
Комерційний Відділ (Chamber of Commerce) Пунта Горди можна легко знайти з
усіх в”їздів в місто. Ми знаходимось на розі Marion Ave.і Sillvan. Ви не зможете не
замітити два великі прапори на дверях Комерційного Відділу!
Короткий переїзд з центра міста по Marion Ave. (західний напрямок) приведе вас в
Рибаче Поселення (Fishermen’s Village) – повністю реставрований молл и
пристань.Там ви знайдете ексклюзивні бутіки, магазинчики, ресторани, які
пропонують вам свої послуги і чудові види на водяні простори. Кожного дня там
протікає нічне життя, і щоночі відбувається щось нове. .. В рибачому поселенні ви
можете взяти прогулянкові круїзи, порибачити, або взяти на прокат своє власне
судно, та покататись на водяних лижах.
Пам'ятайте, що в Пунта Горді, крім цих двох місць ви можете знайти ще
багато цікавого.

Тут є Visual Art Center (виставочна зала), парки, різноманітні цікаві магазини по
обом сторонам US41, салони і спа, спортивні центри, офіси, багаточисленні
велосипедні доріжки, які є по всьому місті, Військовий музей, місце, де
знаходяться суперсильні машини, невелика фабрика, де виробляють керамічні
вироби, бамбукова ферма, яка знаходиться на південній стороні міста. Тут, в Пунта
Горді, ви зможете спостерігати найкращі флоридійські заходи сонця.
Ми маємо цікавий ринок нерухомості. В Комерцінному Відділі маємо достатньо
агентів по нерухомості, які будууть раді показати вам флоридійські будинки вашої
мрії. Наші ресторани мають самі різноманітні меню, які можуть задовольнити
різноматітні смаки, а також фінансові можливості.
Якщо ви маєте більше вільного часу......
Приїзджайте і побудьте з нами кілька днів. Ми в процесі
будівництва нових місць
для туристів, але вже зараз, в нашому місті ми маємо достатньо
готелів, мотелів,
вілл з найкращими видами на водяні простори, а також житла,
яке можна взяти в
аренду на протязі будь‐яких свят. Розслабтесь і отримуйте
задоволення від
флоридійського стилю життя. Насолоджуйтесь спостереженням
життя диких
тварин, або риболовлею.
Ми приймаємо гостей з усього світу. Ми знаєм, що люди з Нью
Йорку, Ілліною,
Мічігану приїзджають до нас провести зимові місяці. Але на
протязі кількох
останніх років гості затримуються трохи на довше, таким чином
ми маємо більше
відвідувачів практично круглий рік, і все більше людей приїзджають до нас з
Канади і Європи.
Ми забули нагадати вам про гольф???
Наші місця – це рай для людей, які люблять грати в гольф, яких ми приймаємо з
усього світу. Гольфові поля відкриті і працюють круглорічно. Ми будемо раді
показати вам найближчі з них... Або ви хочете взяти на прокат каяк, щоб
розтратити свою енергію на воді?
Пунта Горда, місце під флоридійським сонцем, де вам не прийдеться товпитися з
їншими відпочиваючими на пляжах.
Прогуляйтесь по набережних Пунта Горди, пройдіться химерними вуличками, де
стоять старовинні будинки оригінальної будівлі або загляньте в Charlotte Harbor
Enviromental Center на Burn Store Road і можливо ви побачите пару орлів, які звили
гніздо для своєї майбутньої родини. Після цього поїдьте в Babcock Ranch і Wildlife
Park – один з найбільших нерукотворних просторів соснових борів в Південно –
Західній частині Флориди. Це популярне місце, де можна покататись на конях,
полюбуватись природною красою. Це ідеальне місце, де ви можете зблизька
вперше побачити справжнього алігатора!
По всїх питаннях, будь ласка звертайтесь в Комерційний Відділ (Chamber of
Commerce) в Пунта Горді. Ми будемо раді допомогти вам знайти все, що вам
потрібно в нашому прекрасному місті.
Раді вас вітати в Пунті Горді – перлині Південно‐ Західної частини Флориди!__

