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Tái phát triển Công viên Bãi biển
Tiểu bang Đảo Galveston     

 

MÔ TẢ DỰ ÁN  hệ thống điện nước chờ gắn vào. Một bãi rác tự hoại 
RV cũng được lên kế hoạch cho công viên. Mỗi khu 
cắm trại cũng sẽ có một chỗ lều ngồi picnic và thiết 
bị nướng gần đó. Cây bản địa và cây bụi sẽ được 
trồng để cung cấp một màn che giữa các khu cắm 
trại. Ngoài ra, dự án này đề xuất nhiều khu cắm trại 
lều với các tiện nghi liên quan, trong đó có thể bao 
gồm các lối đi bộ lót ván và chỗ đậu xe. Cơ sở cưỡi 
ngựa sẽ bao gồm một ít chỗ đậu xe rờ-mooc và tiếp 
cận với chuồng ngựa cũng như bãi biển. 
. 

Dự án được đề xuất này bao gồm xây dựng các khu 
cắm trại được sử dụng cho nhiều mục đích, khu trại 
lều, lối đi bộ lót ván ra biển, điểm xuất phát của lối 
cưỡi ngựa, nhà tăm và vệ sinh cạnh công viên, tọa 
lạc phía trên bờ biển phía trênTexas tại Galveston, 
mạn nam Houston 

Công viên có 2000 mẫu Anh hệ sinh thái đảo chắn 
sóng, với một loạt các môi trường sống ven biển là 
nơi sinh sống  của các loài sinh vật hoang dã rất đa 
dạng.Vùng này là nơi tới thăm của các loài chim từ 
bán cầu đông khi tới mùa trú vào mùa xuân và mùa 
thu. Các loài chim lội nước, chim trên bờ như vịt 
trời, vịt văn, gấu trúc Mỹ, con ta-tu, thỏ đầm lầy là 
những loài được tìm thấy trong công viên,đó là lý 
tưởng để quan sát động vật hoang dã và chụp hình. 

Về tính lịch sử, các công viên tiểu bang cung cấp 
phương tiện cắm trại và các tiện nghi liên quan cho 
du khách sử dụng ban ngày và du khách qua đêm. 
Tuy nhiên, trong năm 2008 Bão Ike đã tàn phá bờ

Lướt sóng và câu cá hồi đốm biển, cá 
hồi cát, cá đỏ, cá trống đen,  cá bơn là 
cũng rất phổ biến. 
 

Dự án sẽ cung cấp nhiều hơn sự tiếp 
cận cho du khách và cơ hội nâng 
cao kinh nghiệm cho giải trí kết nối 
với tài nguyên thiên nhiên. Tại các 
cơ sở khu cắm trại, nhà vệ sinh với 
điểm đỗ xe kết hợp được liên kết 
với vòi tắm hoa sen. Các lối đi có 
lót ván ra bãi biển sẽ tạo ra sự tiếp 
cận với các cồn cát trên bãi biển từ 
khu cắm trại đa dụng và các khu 
vực lều cắm trại. Khu cắm trại đa 
dụng này được thiết kế để xe cắm 
trại  RV có thể tiếp cận và có sắn 
 

Dự án đề xuất sẽ xây dựng thêm nhiều khu cắm trại giống như trong hình, cộng với các 
tiện nghi khác. 
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     Dự án Phục hồi sớm được đề xuất cho Giai đoạn III 

Cho nhiều mục 



Đồ họa cho đề xuất tái phát triển bãi biển Công viên Tiểu bang Galveston.  Công ty Studio Outside thiết kế đồ họa 
 

Bắc Texas và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của công 
viên. Để hướng dẫn quá trình phục hồi, Texas Parks 
và Cục động vật hoang dã đã phát triển Quy hoạch 
tổng thể Công viên Đảo Galveston Của Tiểu Bang 
trong năm 2011. Những phần xây dựng được đề xuất 
trong  dự án này là phù hợp với quy hoạch tổng thể, 
mà đã được công chúng thông qua xem xét kỹ. 
Nhóm lập kế hoạch đã thiết kế một chiến lược lôi cuốn 
công chúng tham gia góp ý  trên nhiều mặt trong đó có sự 
tham gia của người dân địa phương, tiểu bang, và trên toàn 
quốc. Ý kiến công chúng đã thu được thông qua các cuộc 
họp các bên liên quan / hội thảo, các cuộc họp công cộng, 
và các cuộc điều tra. Việc lấy ý kiến không chỉ  chú trọng 
vào số kháchđã tới  tham quan, mà còn các khán giả chưa 
bao giờ đặt chân đến Công viên tiểu Bang Đảo Galveston, 
hoặc hệ thống công viên Texas nói chung. 

Đồ họa cho một thiết kế có thể cho phần nền khu cắm trại lều tại 
Công viên Tiểu bang Đảo Galveston. Đồ họa được tạo ra bởi 
Richard Garcia, TPWD Phòng Cơ sở hạ tầng, Chi nhánh Quy 
hoạch và Thiết kế 

Texas đã phải chịu một sự mất mát vể sử dụng giải trí dọc 
bờ biển Texas trong vụ tràn dầu, bao gồm câu cá giải trí, 
sử dụng bãi biển, cắm trại, lặn, và xem động vật hoang 
dã. Dự án sẽ nâng cao cơ hội để thưởng thức cho công 
chúng về tài nguyên thiên nhiên, giúp đề cập các thiệt hại 
về giải trí. 

CHI PHÍ DỰ TÍNH 

Số tiền ước tính của chương trình khắc phục  sớm 
sự cố tràn dầu Deepwater Horizon tài trợ cho dự 
án này là  là $10,745,060. 
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