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Στο Ελιζαμπεθτάουν-Κίτλυ διεξάγονται κάθε χρόνο φεστιβάλ και 
άλλα δρώμενα για να γιορτάσουν την περιοχή και να τιμήσουν 
την πολιτιστική της κληρονομιά. Ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας 
του Οντάριο είναι αποτυπωμένο στις πόλεις και τις τοποθεσίες 
της κωμόπολης, όπως για παράδειγμα στο Μπάτερνατ Μπέι 
(Butternut Bay) με θέα τον ποταμό Σαιντ Λώρενς ή το Άντισσον 
(Addison), το Τολίντο (Toledo), το Τίνκαπ (Tincap) και το 
Γκρίνμπους (Greenbush). Σημαντικά αξιοθέατα είναι επίσης το 
Πάρκο και ο Χώρος Κάμπινγκ Μπέλλαμυ (Bellamy Park and 
Campground), η οικογενειακή φάρμα, το σπίτι και το Μουσείο 
ζάχαρης σφενδάμου των Γκίμπονς (Gibbons Family Farm Maple 
Sugar House and Museum), το μουσείο κληρονομιάς Λυν (Lyn 
Heritage Museum), η προστατευόμενη περιοχή Λυν Πιτ (Lyn Pit 
Conservation) και η περιοχή άγριας πανίδας Μακ Τζόνσον (Mac 
Johnson Wildlife).  
 
Στο Ελιζαμπεθτάουν-Κίτλυ υπάρχει εμπορικό πάρκο το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος και η κοινότητα και όπου μπορεί 
κανείς να βρει επαγγελματικό χώρο για την έναρξη επιτηδεύματος. Στην περιοχή υπάρχει ένα μοναδικό μείγμα 
επιχειρήσεων, όπως οι: Troy Manufacturing, Lafarge Canada Inc., Pricedex Software, Hendrix Hotel and Restaurant 
Equipment, Custom Decor Carpet One, Built Rite Utility Bodies and Supplies and Thousand Islands Concrete Ltd. 
Και αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μία από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι η Burnbrae Farms, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυγών και 
παραγώγων. Πρόκειται για μία από τις πλέον καινοτόμες αγροτικές βιομηχανίες του Καναδά με διακρίσεις των 
προϊόντων της. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στο Ελιζαμπεθτάουν-Κίτλυ όσο και στην πόλη του Μπρόκβιλ 
(Brockville).   
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 Συνολικός πληθυσμός  9,854 (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: $78,455  
 Μέσο οικογενειακό εισόδημα $91,923 
 Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6 %  
 Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  2,455 
 Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης  4,190 
 Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  

         2 κρεβατοκάμαρες $1,072 
 Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου  $281,391 

    
    
 


