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Η κωμόπολη Έντουαρντσμπερ Κάρντιναλ απλώνεται κατά μήκος 
της θαλάσσιας οδού του ποταμού Σαιντ Λώρενς. Οι κοινότητες 
του Κάρντιναλ και του Σπένσερβιλ (Spencerville), καθώς και 
πολλοί άλλοι μικροί οικισμοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
φιλόξενης αυτής κωμόπολης. Οι χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος, 
τα σχολεία, οι εγκαταστάσεις αναψυχής, τα πάρκα και οι τοπικές 
επιχειρήσεις και οργανισμοί προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες σε 
όσους επιθυμούν να έχουν μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. 
Ανάμεσα στα αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Σπένσερβιλ Μιλ εντ 
Μπάτλ (Spencerville Mill and Battle) και η Εθνική Ιστορική 
Τοποθεσία του Γουίντμιλ (Windmill National Historic Site). 
 
Η κωμόπολη Έντουαρντσμπερ Κάρντιναλ έχει στρατηγικής 
σημασίας γεωγραφική θέση, καθώς βρίσκεται στη συμβολή των αυτοκινητοδρόμων 416 και 401. Διαθέτει εντός των 
ορίων της επικρατείας της το Βιομηχανικό Πάρκο Τζωνστάουν (Johnstown Industrial Park), έκτασης 400 εκταρίων, το 
οποίο είναι ολοκαίνουργιο, ανεκμετάλλευτο και διαθέσιμο για βιομηχανική ανάπτυξη και δραστηριότητα. Η Παγκόσμια 
Γέφυρα του Πρέσκοτ-Όγκενσμπερ (Prescott-Ogdensburg International Bridge) τέμνει τον ποταμό Σαιντ Λώρενς, 
ενώνοντάς τον με το Τζωνστάουν και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στις ΗΠΑ. Το λιμάνι του Πρέσκοτ (Johnstown), 
που είναι λιμάνι βαθέων υδάτων και διαθέτει ανυψωτήρες κόκκων, συνδέει εμπορικά την περιοχή με τις Μεγάλες 
Λίμνες της Βόρειας Αμερικής (North American Great Lakes) και τον υπόλοιπο κόσμο. Το λιμάνι υφίσταται ένα έργο $ 
35 εκατομμύρια επέκταση να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Μέσα από την κωμόπολη περνά επίσης η γραμμή των 
καναδικών σιδηροδρόμων. Το εμπορικό κέντρο Οντάριο Ιστ Γουντ Σεντρ (Ontario East Wood Centre) και το 
Οικολογικό Βιομηχανικό Πάρκο (Eco-industrial Park) βρίσκονται υπό κατασκευή σε μία περιοχή βόρεια του 
επαρχιακού δρόμου αρ. 2, σε έκταση 50 περίπου εκταρίων, κοντά στο λιμάνι. 
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Συνολικός πληθυσμός  7,093 (Statistics Canada Census 2016) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 °C (27 °F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 °C (70 °F) 
Μέση ετήσια βροχόπτωση 784 mm rain, 198 cm snow 
Median household income: $70,940  
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $93,343 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1,170 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 2,225 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  
2 κρεβατοκάμαρες $895 
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $276,921 

 


