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Ang Leeds Grenville ay may kakaibang kalamangan pagdating sa
lokasyon, kalidad ng buhay at aksesibilidad. Ang mga County ay
tumutunghay sa Ilog ng St. Lawrence (St. Lawrence River) at 1000 mga
Isla (1000 Islands) sa timog at sa World Heritage Site Rideau Canal
Waterway sa hilaga. Sa sentro nito, ang ipinagmamalaki ng Leeds
Grenville ang kasaganaan ng mga marikit na mga lawa, isang bahagi
ng Frontenac Arch Biosphere Reserve, pangunahing bayan ng kubo,
mga gubat at mayamang kabukiran.
Itinuturing na paraiso ng bakasyon at hindi maipagkakaila na
estratehikong nakalugar, ang Leeds Grenville ay isang sentro ng
transportasyon sa Lalawigan ng Ontario. Ang lokasyon nito ay umaabot ng mahigit sa 3,350- na kilometrong parisukat
at naghahandog sa negosyo at industriya ng nakaiinggit na paggamit ng mga Highway 401 at 416, sa pangunahing
CNR na linya, isang puwerto ng malalim na tubig at dalawang pang-internasyunal na mga tulay patungo sa E.U. (U.S.)
Ang mga purok ay sentral na nakalugar sa pagitan ng Toronto at Montreal. Ang mga pang-internasyonal na paliparan
ay nasa loob ng 30 hanggang 60 mga minuto ang layo.
Ang Leeds Grenville ay may Kolehiyo ng St. Lawrence (St. Lawrence College) sa loob ng mga hangganan nito at mga
unibersidad sa Kingston at Ottawa na hindi aabot sa isang oras na pagmamaneho. Ang rehiyon ay tahanan sa isang
dalubhasang puwersa ng manggagawa at mapagkumpitensiyang mga presyo. Ang internasyonal, pambansa, pampook
at lokal na mga negosyo at mga industriya ay maaring maghandog sa kanilang mga empleyado ng isang
pinakamahusay na kalidad ng buhay. Ito ay may mabisang halaga, na may mababang mga buwis, paupahan at mga
presyo ng lupa kaysa sa ibang maraming mga pook sa probinsiya. Sa loob ng mga hangganan nito ay 10 hagdanhagdang mga munisipyo at tatlong magkakahiwalay na mga munisipyong nagmumula sa mga sentrong lungsod
hanggang sa panlalawigan na kanlungan na may magagamit ng broadband.
Buong Populasyon: 100,546 (Statistics Canada 2016)
Katamtamang Temperatura ng Enero: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Katamtamang Temperatura ng Hulyo: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Karaniwang Ulan Taon-taon: 784 mm rain, 198 cm snow
Karaniwang Kita ng Sambahayan: $83,423 (Stats Canada 2016)
Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho: 5-6 %
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon: 25,375
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma: 44,305 (Stats Can 2016)
Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: $865
Silid-tulugan ng average 3 hiwalay bunggalo: $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)
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