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Αλλιώς αποκαλούμενο και το στολίδι του Ριντώ. Το Μέρικβιλ είναι 
το μεγαλύτερο κέντρο αυτής της δυναμικής κοινότητας αλλά και 
το πλέον καλοδιατηρημένο χωριό του 19ου αιώνα που θα 
συναντήσει κανείς στο Οντάριο. Η ένωση Communities in Bloom 
(«Τα στολίδια του τόπου μας») χαρακτήρισαν το Μέρικβιλ ως «το 
πλέον όμορφο χωριό του Καναδά», χάρη στα 100 και πλέον 
ιστορικά του κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί τόποι ιστορικής 
κληρονομίας του Καναδά και ως εκ τούτου προστατεύονται. Το 
Μουσείο Μπλοκχάουζ (Blockhouse Museum), που λειτουργεί 
υπό την αιγίδα της κρατικής υπηρεσίας Πάρκα του Καναδά 
(Parks Canada), αποτελεί Εθνική Ιστορική Τοποθεσία και μέρος 
της διώρυγας του ποταμού Ριντώ, που είναι με τη σειρά του μία από τις τοποθεσίες παγκόσμιας 
κληρονομίας της UNESCO. 
  
Στο χαριτωμένο κέντρο της πόλης θα βρει κανείς μοναδικά καταστήματα και ατελιέ καλλιτεχνών, μπουτίκ 
και εστιατόρια. Θεωρείται τουριστικός προορισμός εξαιτίας της ομορφιάς του και του μεγάλου αριθμού 
βιοτεχνιών και καταστημάτων χειροτεχνίας. Στην περιοχή διεξάγονται επίσης πολλά φεστιβάλ, όπως για 
παράδειγμα το Ριντώ Γούντλαντ Ραμπλ (Rideau Woodland Ramble), για τους φανατικούς της κηπουρικής. 
Στο Γουώλφορντ (Wolford), τα βουστάσια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τοπίου. Τα υπόλοιπα χωριά 
της περιοχής είναι τα Κάρλεϋς Κόρνερς, Ίστονς Κόρνερς, Χέμλοκ Κόρνερς, Σνόουντονς Κόρνερς, 
Γουώλφορντ Σεντρ και Γουώλφορντ Τσάπελ (Carleys Corners, Eastons Corners, Hemlock Corners, Jasper, 
Snowdons Corners, Wolford Centre and Wolford Chapel). 
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Συνολικός πληθυσμός 3,067 (Statistics Canada 2016 Census) 
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 $112,384 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $124,641 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 400 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 1,005 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  

2 κρεβατοκάμαρες  $937                                                                   
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $315,294 
 
    
 


