Η κωμόπολη του Φροντ-οβ-Γιανγκ
www.frontofyonge.com
Η περιοχή, στην οποία διαμένουν 2.607 κάτοικοι, φημίζεται για τα γραφικά
πανέμορφα σπίτια κατά μήκος των ακτών, καθώς και για το ξακουστό πάρκο
των 1.000 νησιών (1.000 Islands Parkway). Η κωμόπολη του Φροντ-οβ-Γιανγκ
είναι κατά βάση αγροτική και το μεγαλύτερο κέντρο της είναι το Μαλλόρυταουν
(Mallorytown). Οι περιοχές Κέινταουν, Μάκιντος Μιλς, Γιανγκ Μιλς και Σέργουντ
Σπρινγκς (Caintown, McIntosh Mills, Yonge Mills and Sherwood Springs) είναι
οικισμοί που αναδύονται σαν μανιτάρια μέσα από το όμορφο φυσικό
περιβάλλον. Η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορία. Το Μαλλόρυταουν Λάντινγκ
(Mallorytown Landing) είναι εθνικό πάρκο των νησιών του ποταμού Σαιντ
Λώρενς που ιδρύθηκε από την καναδική κυβέρνηση το 1904. Υπήρξε το
πρώτο εθνικό πάρκο που χαρακτηρίστηκε ως τέτοιο ανατολικά από τα
Καναδικά Βραχώδη Όρη (Canadian Rockies). Το πάρκο περικλείει περισσότερα από 20 νησιά τα οποία μπορούν να
επισκέπτονται ελεύθερα οι επισκέπτες. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν αποβάθρες, μονοπάτια, καταλύματα και
εγκαταστάσεις για κάμπινγκ.
Το Φροντ-οβ-Γιανγκ διαθέτει πολλούς και μοναδικούς χώρους για κάμπινγκ. Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα μοναδικά αξιοθέατα της περιοχής, όπως για παράδειγμα το Μπράουνς Μπέι
Ντέι Παρκ (Browns Bay Day Park) με πανοραμική θέα στον ποταμό Σαιντ Λώρενς, το Μαλλόρυταουν Κόουτς Χάους
(Μallorytown Coach House) και το Χέριτατζ Γκάρντεν (Heritage Garden), το Οντάριο Γουώτερφροντ Τρέιλ (Ontario
Waterfront Trail ή παράκτιο μονοπάτι του Οντάριο) και το μνημείο του Ρόουντ οφ Ριμέμπερανς (Road of
Remembrance Site) στον επαρχιακό δρόμο αρ. 5.

Συνολικός πληθυσμός 2,607 (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
Κατά κεφαλήν εισόδημα $81,792
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $88,935
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 5-6 %
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 365
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 845
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με
2 κρεβατοκάμαρες $947
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $292,199
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