Λιντς Γκρένβιλ
www.leedsgrenville.com
Το Λιντς Γκρένβιλ έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της τοποθεσίας, της
προσβασιμότητας και της υψηλής ποιότητας ζωής. Οι κομητείες
συνορεύουν από τη νότια πλευρά με τον ποταμό Σαιντ Λώρενς (St.
Lawrence), τα 1.000 νησιά και από τη βόρεια πλευρά με την τοποθεσία
παγκόσμιας κληρονομιάς της διώρυγας του ποταμού Ριντώ. Στο κέντρο
του, το Λιντς Γκρένβιλ έχει υπερπληθώρα γραφικών λιμνών, περιβάλλει
μέρος της προστατευόμενης περιοχής του τόξου της Βιόσφαιρας του
Φροντενάκ (Frontenac Arch Biosphere Reserve), αριθμεί πολλά
γραφικά χωριουδάκια και έχει δάση και πλούσιες γεωργικές εκτάσεις
Το Λιντς Γκρένβιλ θεωρείται παραθεριστικός παράδεισος εξαιτίας και
της στρατηγικής γεωγραφικής του θέσης, που το καθιστά κομβικό
σημείο μεταφορών. Η συνολική του έκταση είναι 3.350 τετραγωνικά
χιλιόμετρα σε μία περιοχή που προσφέρει πρόσβαση στους αυτοκινητοδρόμους 401 και 416, την κεντρική γραμμή των
Καναδικών Σιδηροδρόμων, ένα λιμένα βαθέων υδάτων και δύο διεθνείς γέφυρες προς τις ΗΠΑ. Όλα αυτά καθιστούν
την περιοχή μας πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Γεωγραφικά το Λιντς Γκρένβιλ βρίσκεται μεταξύ του
Τορόντο και του Μόντρεαλ και απέχει μόλις 30 με 60 λεπτά από διεθνή αεροδρόμια
Εντός των ορίων της περιοχής μας βρίσκονται το Κολλέγιο Σαιντ Λώρενς (St. Lawrence College) και το παράρτημα
του Πανεπιστημίου Γκουέλφ στο Κέμπβιλ (University of Guelph at Kemptville), ενώ τα Πανεπιστήμια του Κίνκστον
(Kingston) και της Οττάβας (Ottawa) απέχουν μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο. Στο Λιντς Γκρένβιλ οι επιχειρήσεις θα
βρουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανταγωνιστικές τιμές. Οι διεθνείς, οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι τοπικές
επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους εξαιρετικά υψηλή ποιότητα ζωής. Οι επαγγελματικές
τους δραστηριότητες είναι οικονομικά αποδοτικές χάρη στη χαμηλή φορολόγηση, τις χαμηλές τιμές ενοικίων και τη
φθηνότερη γη, σε σχέση με τις άλλες περιοχές της επαρχίας του Οντάριο. Στην επικράτεια του Λιντς Γκρένβιλ ανήκουν
10 δευτερεύοντες δήμοι και κοινότητες καθώς και τρεις ανεξάρτητοι δήμοι. Το προφίλ της περιοχής καλύπτει όλο το
εύρος από τα αμιγώς αστικά κέντρα στις πλέον ονειρικές αγροτικές περιοχές με πλήρη κάλυψη υπηρεσιών ίντερνετ
υψηλών ταχυτήτων.

Συνολικός πληθυσμός 99,306 (2011 Census)
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου -8 °C (27 °F)
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου 26 °C (70 °F)
Μέση ετήσια βροχόπτωση 784 mm rain, 198 cm snow
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $71,036 (Statistics Canada 2010)
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 6-7 %
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 32,390
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 34,304
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με 2 κρεβατοκάμαρες $650 to $750
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $241,026 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2014)
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