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1.

Meillä on Eestin kaunein uimaranta ja kylpyläalue Narva-Jõesuu – Itämeren helmi, jossa on valkoinen
hiekkaranta, tervehdyttävä mäntymetsä ja meren rauhoittava kohina.

2.

Sijainti keskellä kaunista luontoa ja erikoinen historia on muokannut ainutlaatuiset kaupungit, jotka
ovat olemukseltaan suurenmoisia ja merkittäviä koko Balttiassa.

3.
4.

Ihanteellinen lomapaikka – puhdas ja turvallinen ympäristö, hyvä infrastruktuuri.

5.

Tervetuloa!

5 syytä vierailla:

Jokaiselle jotain kiinnostavaa: voit nauttia kylpylähoitoja tai luontoa, tutkia vuosisatoja vanhaa historiaa,
harrastaa urheilua tai sukeltaa viihteeseen – meillä voitte viettää parhaimman loman ympäri vuoden.
Vain meillä tarjoaa Eurooppa venäläistä vieraanvaraisuutta virolaiseen tapaan.

Mukava loma jokaiselle – tule yksin, perheen tai ystävien kanssa! Jokainen löytää itselleen mieluista tekemistä ja viihdettä. Itämeren itäisellä
rannikolla on vähän paikkoja, jossa historialliset muistomerkit ja nähtävyydet ovat vierekkäin viihtyisän kylpylä-idyllin kanssa. Meillä on
ihanteelliset puitteet unohtumattoman loman viettoon.
Narvan historia puhuttelee – se on tapahtumarikas seikkailu muinaisilla poluilla: linnoitus ja vallit kertovat tarinoitaan voitoista ja
valloituksista, jotka ovat jättäneet jälkensä kaupungin historiaan. Historiafestivaalin esitykset tuovat vuosisatojen takaisen elämän
nykypäivään.
Narva-Jõesuu on puhdas ja turvallinen kylpyläkaupunki! Täällä lepää niin keho kuin mieli: moderneilla kylpylähotelleilla on laaja valikoima
rentouttavia hoitoja, upea merenranta tarjoaa kesäisin rantanautintoja ja talvisin kauneita näkymiä.
Meillä kansat ja kulttuurit kietoutuvat toisiinsa – alkukantaisilla Viron kaupungeilla on venäläinen sielu.
Ole valmis avaamaan mielesi ja sydämesi uudelle ja unohtumattomalle seikkailulle, niin löydät täältä lisää syitä tulla takaisin!
Odotamme sinua!
Tervetuloa!
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Narva. Historiallinen kohtauspaikka
Narva on erityinen ja ainutkertainen kaupunki, jossa vuosisatojen saatossa on ollut raja
valtioiden ja kietoutuminen kansojen välillä. Tänäpäivänä Narvassa sekoittuu vanha ja uusi sekä erilaiset
kulttuurit. Maantieteellinen ja historiallinen Idän ja Lännen risteytyminen on muokannut Narvan erikoisen
ja omalaatuisen luonteen. Raja oli ja on enemmän kuin erottava vyöhyke, se on valtioiden, kansojen ja
kulttuurien kohtauspaikka.
Kirjava sotahistoria on jättänyt jälkensä Narvaan – se on linnoituskaupunki, jota hallitsivat
toistensa perään tanskalaiset, saksalaiset, ruotsalaiset, venäläiset sekä virolaiset. Narva on ainoa paikka
maailmassa, jossa vastustajat ovat niin lähellä toisiaan – vain nuolenmatkan päässä, toinen toisella puolella
jokea. Tänäänkin seisovat XIV - XVII vuosisadan ritarilinna linnoitusvalleineen ja XV vuosisadan Venäjän
linnoitus kasvotusten, muodostaen ainutlaatuisen arkkitektuurikokonaisuuden Pohjois-Euroopassa. Täältä
alkoi Narvan taistelulla vuonna 1700 historiallinen Suuri Pohjan sota, joka muutti Narvan lisäksi koko
Euroopan kohtalon.
Narva on aina ollut kansainvälinen kauppakeskus, sodista riippumatta. Viikinkien aikana täältä
kulki kauppatie, jota historiallisissa asiakirjoissa mainitaan nimellä „ Tie Varjaageilta Kreikkaan“, myöhemmin
maantie Tallinnasta Novgorodiin. Vuonna 1345 kauppataajama Narva saavutti kaupungin aseman.
Narvan kukoisti XVII vuosisadalla Ruotsin hallinnassa, jolloin rakennettiin arkkitektuurisesti ainutlaatuinen
kaupungin keskusta. Ainutlaatuiset barokkiarkkitektuurin kokonaisuudet antoivat Narvalle juhlallisen ja
kaupunkimaisen ilmeen. Valitettavasti II Maailmansodan jäljiltä säilyi vain osa silloisesta loistosta.

Nykypäivän Narva on kooltaan kolmas kaupunki Eestissä, se on tärkeä kulttuuri- ja
turismikeskus Eestin ja Euroopan Unionin itärajalla.
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On suorastaan ihme, että vaikka Narvan linnoitusta on kertaalleen uudelleenrakennettu
ja kaupunkia ovat koetelleet vuosiatojen saatossa monet sodat, Narvan keskiaikainen ilme
on säilynyt. Siksi voimme myös tänään nauttia ainutlaatuista näköalaa, jota ei löydy mistään
muualta.
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Narva linnoitus on eniten vierailtu nähtävyys Narvan kaupungissa. Pitkä Hermanni, Narvan
linnoituksen päätorni on Narvan kaupungin tunnusmerkki. Linnoitus on luostarityylinen
konventtihuone: se koostuu sisäpihaa ympäröivästä neljästä siivestä, joiden ulkosivut ovat vahvasti
linnoitetut.
Linnoituksen Pohjoispiha herää kesäisin eloon Narvan Historiafestivaalin puitteissa: vuosisatojen
takainen aika – Suuren Pohjan sodan aikainen elämä ja Narvan taistelut, muinaiset käsityöläiset
käyvät kauppaa ja näyttävät taitojaan, antaen myös vieraille mahdollisuuden askarella. Linnoituksen
Länsipihalla puhkeaa kukoistukseen tuoksuva ja kukkiva Linnen tarha, joka jakautuu kauniiksi
eriluonteisiksi palstoiksi.
Bastionit – silloisen Pohjois-Euroopan mahtavin puolustusrakennelma, joka koostui kahdeksasta
vallinsarvesta: Honor, Gloria, Victoria, Triumph, Fortuna, Fama, Pax ja Spes. Bastionit ovat puolustaneet
kaupunkia monien vuosisatojen taisteluissa. Parhaiten ovat säilyneet joenpuoleiset vallinsarvet,
muiden sijaintia merkitsevät muistokivet.
Perusteellinen museon, tapahtumien ja näyttelyiden esittely kotisivulla:
www.narvamuuseum.ee
Käy bastionien virtuaalikierroksella osoitteessa: http://bastion.narva.ee
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Historiallisesti ja kulttuurillisesti
merkittävät rakennukset ja nähtävyydet
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Aleksanterin Suurkirkko – toimiva luterilainen kirkko, joka rakenneettin vuosina
1881–1884 ja nimitettiin Venäjän keisarin Aleksanteri II kunniaksi (arkkitekti Otto
Pius Hippius Pietarista). Tuolloin Kreenholmin Manufaktuura työllisti 5000 luterilaista,
joiden kaikkien piti mahtua kirkkoon. Kirkon kellotornissa on 31 metrin korkeudella
näkoalapaikka, vierailijalla on myös mahdollisuus soittaa kirkon kelloa. Kirkolla on mahtava
ja erikoinen akustiikka, siellä pidetään jumalanpalvelujen lisäksi myös konsertteja ja muita
kulttuuritapahtumia.
Lisää kirkon tapahtumista: www.narvakirik.ee
Kreenholmin Manufaktuuran kompleksi – XIX vuosisadan toisella puolella
rakennettiin Narvan joen Kreenholmin saarelle mahtava teollisuuskompleksi – Euroopan
suurin tekstiilitehdas Kreenholmin Manufaktuura, joka vuonna 1913 työllisti yli kymmenen
tuhatta työläistä. Funktionaalisella arkkitektuurilla teollisuuskompleksi on rakennettu
englantilaiseen tyyliin punaisesta tiilestä, siihen kuuluivat tehdasrakennukset, sairaala
ja kasarmit. Kompleksi antaa suuressa määrin ilmeen myös nykypäivän Narvalle, se on
arkkitektuurin muistomerkki.
Taidegalleria, joka sijaitsee Glorian bastionilla, sai alkunsa Narvan kauppiaan
S.Lavretsovin lahjoittamasta venäläisen taiteen kokoelmasta. Metseeni antoi kaupungille
lähes 8 000 taide-esineestä koostuvan yksityiskokoelmansa, johon kuuluvat muunmuassa
monet kuuluisien venälästen taiteilijoiden teokset. Galleriassa ovat näytteillä myös
nykyaikaisten Eestin ja Länsi-Euroopan taiteilijoiden vierailunäyttelyt.
Ortodoksisen Ylesnousemuksen Katedraalin rakennus alkoi vuonna 1873 kun Kreenholmin Manufaktuura
lahjoitti siihen tarkoitukseen 500 000 ruplaa. Ensimmäisen kiven asetti paikalleen venäjän keisari Aleksanteri III.
Arkkitektuurinen ratkaisu on peräisin Bysantin traditioista, paikallinen punainen ja keltainen tiili yhdistyvät suomalaisen
graniitin kanssa kauniiksi nähtävyydeksi (arkkitekti Pavel Alish). Kirkkoon mahtuu lähes 2000 henkeä. Kolmiosainen
kullattu ikonstaasi on ainutlaatuinen ja hyvin arvokas ei yksin Virossa, vaan myös Venäjällä. Vuoden 1944 taisteluissa
hävisi suurin osa Narvasta, mutta ihmeen kautta katedraali pelastui ja koskemattomana säilyivät Ihmetekijä Nikolain ja
Jumalaäidin alkuperäiset ikonit. Jo yli sata vuotta niitä käyvät ihailemassa tuhannet pyhiinvaeltajat koko maailmasta.
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Pimeä Puisto – Victorian bastionilla sijaitsee Narvan vanhin puisto, kaunis esimerkki
XIX vuosisadan puistoarkkitektuurista. Se on kaupunkilaisten lempipaikka kävelyille, täältä
avautuu tyrmäävä näköala Pohjois-Euroopan ainutlaatuiselle linnoitusparille – Narvan
linnoitukselle ja sen venäläiselle naapurille, Ivangrordin linnoitukselle.

Narva - Jõesuu.
Kalastajakylästä Pohjoismaiden Rivieraksi
Narva - Jõesuu, pieni kylpyläkaupunki Suomen lahden ja Narvan joen suiston kainalossa on
ammoisista ajoista ollut yksi Viron kauneimmista lomakohteista. Kaupungin historia johtaa XVI
vuosisadan alulta, jolloin Liivin ritarikunnan mestari Wolter van Plettenberg antoi narvalaisille
luvan rakentaa lahden rannalle mökkejä ja vajoja kalastustarpeille sekä veneille.

Ruotsin Leijona: tämä muistomerkki on merkkinä Karl XII voitosta vuonna 1700 Suuren
Pohjan sodan Narvan taistelussa. Muistomerkin lahjoitti Narvan kaupungille Ruotsin
kuningaskunta, leijona on kopio Tukholman kuninkaanlinnan edessä seisoneesta patsaasta.
Muistomerkki avattiin uudelleen vuonna 2000, Narvan taistelun 300-vuotispäivänä.

Kylpyläkaupungin kuuluisuus sai alkunsa vuonna 1873, jolloin alettiin
rakentamaan vuokrahuviloita ja kunnostamaan ympäristöä. Vuonna 1876 avattiin lämpimien
kylpyjen osasto, lisäksi rakennettiin muta- sekä vesiparantola. XIX vuosisadan alussa NarvaJõesuu oli suosittu lomakohde St. Peterburi ylimistölle, joita houkutti pitkä ja hienohiekkainen
ranta sekä helppo junayhteys Narvan kanssa. Pienestä viihtyisästä kylpyläkaupingista tuli
suurkaupungin aristokraattien eniten rakastama lomakohde.

Saksalainen hautausmaa – Eestin suurin sotilashautausmaa, johon on haudattu yli 14
000 saksalaista soturia, jotka kaatuivat Toisessa maailmansodassa.

„Kultaisella kolmekymmentäluvulla” Narva-Jõesuuta nimitettiin Itämeren helmeksi ja
Viron Rivieraksi. Nykypäivänä Narva-Jõesuu on moderni ja eurooppalainen kylpyläkaupunki.

Panssarivaunu T34: muistomerkki Toisen maailmasodan taisteluille, merkitsee
neuvostojoukkojen läpimurron paikkaa.

Tänään 3 500 asukkaan kaupungissa sijaitsevat loma- ja majoituspaikat, jotka tarjoavat
rentoutumista ja yöpymismahdollisuuksia tuhansille vierailijoille: nykyaikaiset parantolat ja
kylpylät, hotellit, lomakodit, ravintolat, baarit ja kaupat. Kylpyläkaupunki kehittyy jatkuvasti
– restauroidaan vanhoja rakennuksia
ja pystytetään uusia. Narva- Jõesuu
on puhdas ja turvallinen lomapaikka,
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Narvan Raatihuone – tässä XVII vuosisadan rakennuksen arkkitektuurissa sekoittuvat
arkkitekti Georg Teuffeli kaavoittamana saksalainen, ruotsalainen ja jopa italialainen tyyli
sekä vaikutteet. Raatihuone ilmentää Narvan kaupungin kehitystä Ruotsin vallan aikana.
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Vuodenajasta riippumatta Narvassa on aina jotain erikoista – puistojen kesäinen vehreys muuttuu syskyllä
puistokatujen kultaiseksi ruskoksi, talvisin pakkanen taistelee joenvirtaa vastaan ja muuttolinnut tuovat kevään,
herättäen uinuvan luonnon taas kukoistukseen.
Narvan joki koskineen ja äyräineen on Narvan kaupungin historian tärkein tekijä. Koski, joka on veden
määrältään yksi suurimpia Pohjois-Euroopassa, antoi kaupungille nimen – Narva tarkoittaa vepsän kielellä koskea.
Täällä avautuu mahtava näky, kun koskien vaahtoavat veet syleilevät Kreenholmin saarta historiallisine rakennuksineen,
sulkien sen ikäänkuin loukkuun. Vesivoimalan rakennuksen jälkeen koski menetti vesimääränsä ja luonnon näytelmää
voi ihailla nykyisin keväisen tulvan aikana. Joki virtaa keväisin Narvan koskista Ystävyyden siltaan kanjonissa, joka
madaltuu tuonnempana ja kaupunkilaisia ilahduttaa yli kilometrin pituinen uimaranta.
Narvan joki ei ole vain kaunista katseltavaa, kalastajaa odottaa hyvällä onnella runsas saalis. Joen alajuoksulla kutevat
lohet ja ankeriaat, samoin gurmaanien lemmikit Narvan nahkiaiset, jotka ovat tämän paikkakunnan erikoisuus, melkein
jokaisessa paikallisessa ravintolassa tarjotaan herkkuruokia nahkiaisesta.
Kävelyllä vanhassa kaupungissa päädytte hurmaavaan Pimeään puistoon Viktorian bastionilla. Varjoisat
puistokadut ja suurenmoinen näköala vastarannalla seisovalle Ivangorodin linnoitukselle ovat tehneet tästä puistosta
lempipaikan narvalaisille ja vierailijoille.

Nostat airot vedestä ja
virtaa, joki ikäänkuin ki tunnet
irehtii
näyttämään sinulle seuraav
mutkan takana olevaa nä an
kymää!
Tobbe U., Vaasa
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Kauempana keskustasta, Pähklimäen männikössä sijaitsee kehänä 1 km pituinen valaistu kuntopolku.
Talvisin siitä nauttivat hiihtäjät ja mäenrinne on täynnä iloittelevia kelkkailijoita.
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Löytäkää meren ja luonnon välinen harmonia, joka on vain parin ajominuutin
etäisyydellä Narvasta. Täällä on Viron kaunein ja pisin meren uimaranta,
joka kulkee 12 km pitkin Suomen lahden rannikkoa ja jää suurimmalta osin
kaupungin piiriin. Leveää, hienojakoisella hiekalla uimarantaa reunustavat
korkeat dyynit ja mäntymetsä – se on ainutlaatuinen näkymä ja meren virtaukset
luovat uniikin ilmaston, jota täydentää puhdas, männyntuoksuinen ilma.
Itämeren helmi ja Eestin Riviera – näin tunnettiin Narva-Jõesuuta „kultaisella
kolmekymmentäluvulla“. Se on rauhallista lomaa arvostavan ja kylpylähoidoista
nauttivan lomailijan lempilomakohde myös tänäpäivänä.
Vaalea ja Tumma puisto lampineen ja puistokatuineen täydentävät osaltaan
tämän kylpyläkaupungin idylliä. Narvan ja Rossonan joen äyräät ja lukuisat
metsäpuistot kehystävät tätä luonnon maisemamaalausta.
Narva- Jõesuu on ihanteellinen paikka rentoutumiseksi: verheät
kadut, pikkukaupungin rauha ja maalauksellinen merenranta virkistävät kehoa ja
mieltä parhaiten, kaukana suurkaupungin stressistä.

Luonnon nähtävyydet

Luonnon nähtävyydet
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Kylpyläkaupunki Narva-Jõesuu on ollut paikallisten ja kaukaa tulleiden arvostama lomapaikka jo yli sata vuotta – jo XIX
vuosisadalla täällä avattiin lämpimien kylpyjen osasto sekä muta- ja vesiparantola. Nykypäivänä huipputason spa-kylpylät
tarjoavat lomaa, joka auttaa kehoa ja mieltä puhdistumaan, rentoutumaan ja tervenemään, löytäen uudestaan harmonian
itsessäsi.

Wellness ja Spa-kylpylä
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Wellness ja spa-kylpylä: keholle, sielulle
ja terveydelle
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Meresuu SPA & Hotellissa suljet oven takanasi, ajan kulku pysähtyy ja tunnet kuin olisit ikuisessa kultaisessa NarvaJõesuun kesässä, jalkojesi alla auringonpolttama hiekka… Kuin paratiisissa. Täällä on tervehdyttävä ja rentouttava uusi vesi- ja
saunakompleksi, jossa tutustut jännittäviin vesihoitoihin, joista ei saa koskaan kylliksi. Seitsemällä erilaisella uimaaltaalla, viidellä
saunalla, kylvyillä, vesi - ja ilmahieronnalla sekä suihkuilla paratiisissa voit viettää nauttien pitkiä tunteja joko yksin tai läheisten
seurassa. Meresuussa koet olemisen keveyttä – tunnetta, josta voi tulla miellyttävä tapa erilaisten hoitojen seurauksena: koko
keho uudistuu, tervehdyttävien hoitojen sarjat antavat elämänvoimaa ja energiaa sekä keholle että mielelle.
Phytomer hoidot – ainutlaatuinen metodi, joka vaikuttaa kehonlämpöön kosketuksilla ja luonnollisilla meren tehoaineilla.
Fleur’s hoidot ovat erikoisten dekoraatioiden, kynttilöiden ja parfyymien maailma. Erilaiset hieronnat, kapselihoidot,
suolakammio, kryosauna sekä paljon muita hoitoja –jokainen voi nauttia niistä: meillä on hoitoja myös lapsille ja miehille.
Aurinkohuoneessa voi koko perhe loikoilla hiekalla ja ottaa lepotuolissa aurinkoa vuodenajasta riippumatta.
Parhaan kokouksen voi järjestää yhdessä neljästä vuodenajan teemalla seminaritilassa. Mikä parasta, toimeliaan ja
tehokkaan päivän jälkeen voi sukeltaa rentouttavaan ja virkistävään spa-maailmaan!

Meresuu SPA & Hotel kantaa Vihreän Avaimen merkkiä.
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Narva - Jõesuu SPA Hotelli on tunnettu ennenkaikkea sanatoriohoidoistaan –
terveystutkimukset, kuntoutus ja hoidot määrätään lääkärin neuvonnassa. Täällä on suuri valikoima erilaisia
mahdollisuuksia jokaiseen makuun: kunto-, fitness-, kauneudenhoito- ja saunakeskus. Hoitojen valikoima
on runsas: laavakivi-, hunaja-, aromi-, lymfahieronta sekä Taimaan jalkapohja- ja klassinen käsihieronta;
erilaiset kauneudenhoitokylvyt, esimerkiksi eksklusiivinen Kleopatran maitokylpy tai punaviinikylpy antavat
erikoista virkistystä keholle. Voisiko olla mitään parempaa kuin ylellinen kääre, joka vähentää mittoja ja
samalla virkistää! Tai THALASPA hoito, jossa koet Ranskan kylpylöiden nautintoja paikan päällä ja paljon
edullisemmin. Uusi saunakompleksi uimaaltaineen virkistää kehoa ja mieltä, täällä vapaudut stressistä ja
kaikista jännitteistä.
Menestyksekäs seminaari tai asiallinen neuvottelu – meillä on kaikki mahdollisuudet: erilaiset
tilat ja iso sali suurta tilaisuutta varten. Totisen päivän jälkeen koko väsymyksen ja kireyden pyyhkii pois sekä
rentouttava hoito että kävely merenrantaan.

Wellness ja Spa-kylpylä

Wellness ja Spa-kylpylä

Narva - Jõesuu SPA Hotelli – on maailma yksinomaan sinulle, stressi ja väsymys katoavat olemattomiin
virkistävässä meri-ilmastossa mäntymetsän keskellä. Ainutlaatuinen, funktionaalisella tyylillä ja erikoinen
kylpylärakennos on ollut sanatorio jo vuodesta 1961. Perusteellisesti uudistettu rakennus kohoaa kuin
valkoinen purjelaiva laineista, mäntymetsän ympäröimä hotelli sijaitsee vain parinsadan askeleen päässä
merestä. Kylmäkään merivesi eikä tuuli eivät haittaa – kesäisin on avattu suuri ulko-uimaallas ja grilli-terassi.

it
Lempeät hoitavat kädet, luonnon arom
ja hiljaisuudesta läpikuultavat miellyttävät sävelet pysäyttävät ajan, löydät taas
itsestäsi riemun ja hengellisen tasapainon.
ja
Aika seisahtuu, arkihuolet unohtuvat
koko maailma ikäänkuin häipyy nautinUrsula S., Tampere
non tieltä.

Lisää nautintoja – herkulliset ja monipuoliset ravintolaruuat tekevät lomasta täällä täydellisen.
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Hotelli Inger***
Ihanteellinen majoitus sekä turistille
että liikematkailijalle
Pushkini 28,
Paikkoja 160; huoneita 83: 10 huonetta yhdelle ja
60 huonetta kahdelle henkilölle, 4 perhehuonetta,
6 De Luxe huonetta saunalla, 3 huoneistoa,
2 ravintolaa, 2 kokoussalia 60 ja 10 henkilölle,
sauna, WIFI, vartioitu pysäköinti, kauneussalonki,
matkatoimisto, matkamuistojen kauppa.
Kontakti: inger@inger.ee
Puh. +372 688 1100; Fax. +372 688 1101
www.inger.ee

Hotelli King
Lavretsovi 9
Paikkoja 45, huoneita 23. Ravintola, kesäkahvila,
kokoussali, TV, vartioitu pysäköinti, suomalainen ja
turkkilainen sauna, WIFI .
Kontakti: vestaking@hot.ee
Puh. +372 357 2404, +372 359 2075
Fax. +372 357 2404
www.hotelking.eee

Hotelli Central
Lavretsovi 5
Paikkoja 40, huoneita 19. Internet, TV, vartioitu
pysäköinti, autotalli, baari.
Kontakti: centralhopuh@hot.ee
Puh. +372 359 1333, +372 359 2333
Fax. +372 359 1333
www.hot.ee/centralhopuh   
Hostel Jusian
Kreenholmi 40
Paikkoja 17, huoneita 7
Kontakti: jusian@hot.ee
Puh. +372 356 2656
Hotell Narva***
Pushkini 6
Paikkoja 87, huoneita 51. Ravintola, kokoussali,
vartioitu pysäköinti, sauna, TV, minibaari, WIFI.
Kontakti: hotelli@narvahotelli.ee
Puh. +372 359 9600, Fax. +372 359 9603
www.narvahotelli.ee
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Matkustajakoti Europe
Roheline 8
Paikkoja 10, huoneita 5 + 1 huoneisto. Kahvila,
kokoussali, vartioitu pysäköinti, TV, WIFI.
Kontakti: narva@europe.ee
Puh. +372 359 9470, +372 359 9475 Fax:
+372 359 9476
www.europe.ee  

Matkustajakoti Elektra
Kerese 11
Paikkoja 12, huoneita 6. Parkkipaikka, sauna.
Kontakti: hotel@ev.vkg.ee
Puh./Fax. + 372 716 6651
http://elektra.nev.ee/
Hotelli Laagna
12 km Narvasta Tallinnaan päin.
Paikkoja 60 + 15, huoneita 30. Ravintola,
kokoussali, pysäköintialue, Aquapark vesipuisto.
Autokaravaanien pysäköintialue ( 60 paikkaa).
Kontakti: info@laagna.ee
Puh. +372 392 5900; Fax. +372 392 5918
www.laagna.ee
Lue lisää sivulta 31

Narva –Jõesuussa
Spa-hotelliT
MERESUU SPA & HOTEL
Aia 48a
Kontakti: sales@meresuu.ee
Puh: + 372 357 9600; Faks: + 372 357 9621
www.meresuu.ee
Lue lisää sivulta 14
Narva-Jõesuu Spa & Sanatorio
Aia 3
Kontakti: info@narvajoesuu.ee
Puh: +372 5344 7779; Faks: +372 359 9525
www.narvajoesuu.ee  
Lue lisää sivulta 16
HOTELLIT
Matkustajakoti Algus
Rahu 7
Kontakti: alguskeskus@hotmail.com
Puh. +372 357 7192
www.alguskeskus.ee; tenttailumahdollisuus

Matkustajakoti Baenar
Raja tn 6G
Kontakti: baenar@hot.ee
Puh. +372 5596 3944
www.balticlodge.com
Huoneistohotelli Ekavid
Sepa 14-9
Kontakti: ekavid@ekavid.ee
Puh. +372 357 8265; +372 357 7219;
+372 5344 1369
www.ekavid.ee
Lomakoti Liivakell
Koidula 19C
Kontakti: info@liivakell.ee
Puh: + 372 5326 4719
www.liivakell.ee
Matkustajakoti Liivarand
L. Koidula 21
Kontakti: liivarand@hot.ee
Puh: + 372 357 7391; Faks: + 372 357 7341
www.liivarand.ee   
Lomakoti Raktaris
Mäe 33
Kontakti: info@raktaris.ee
Puh. +372 357 7576; +372 5646 2552
www.raktaris.ee

Matkustajakoti Veagles
Mäe tn 26a
Kontakti: veagles@veagles.ee
Puh: +372 5819 2487; +372 357 7764; +372
5820 9687
www.veagles.ee
Hotelli Yes
Vabaduse 30
Kontakti: nipress@hot.ee
Puh. +372 356 6740; +372 359 9383

Ruokailu
Narvassa

Ravintola 100% CHINA
Tallinna mnt. 6b
Paikkoja: 70. Kontakti: kvalipak@hot.ee
Puh. +372 357 5099; +372 552 4777
www.china24.ee
Ravintola Club Avenue
Rakvere 71 (ostoskeskus Megamarket)
Paikkoja: 70. Kontakti: vladimir@avenue.ee
Puh. +372 356 0061

Ruokailu

Majoitus

Narvassa

Ravintola KING
Lavretsovi 9
Paikkoja: 110 . Kontakti: vestaking@hot.ee
Puh. +372 359 2075; +372 357 2404;
Faks +372 357 2404
www.hotelking.ee

Ravintola-Baari ABSHERON 
Tuleviku 6а
Paikkoja: 70. Kontakti: tavris@inbox.ru
Puh. +372 5191 4748
Ravintola CASTELL
Ainutlaatuinen keskiaikainen ravintola Narvan
linnoituksessa!
Peterburi mnt. 2
Paikkoja: 120. Kontakti: info@geneva.ee
Puh. +372 359 9257; +372 359 9421
www.castell.ee

Matkustajakoti Traffic
Kiriku 2
Kontakti: anita_tour@mail.ru
Puh: +372 5669 5138
Matkustajakoti Valentina
Aia 49
Kontakti: zuras@hot.ee
Puh. +372 357 7468; Faks: +372 357 7924
www.zur.ee
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Ravintola SALVADORE
Pushkini 28
Paikkoja: 115
Kontakti: inger@inger.ee
Puh. +372 688 1105; Faks +372 688 1101
www.inger.ee

KAHVILAT, PUBIT, BISTROT
Kahvila ALEKSANDR
Pushkini 13
Paikkoja: 30. Kontakti: aleks2102@mail.ru
Puh. +372 357 3150
Bistro ASTRI BUFFET
Tallinna mnt. 41 (ostoskeskus Astri)
Paikkoja: 120. Kontakti: julia@astri.ee
Теl. +372 356 7420; + 372 525 5228
Bistro CENTRUM
Tallinna mnt. 47 (ostoskeskus Centrum)
Paikkoja: 60. Kontakti: tеl. +372 5362 4949

Ravintola PETCHKI-LAVOTCHKI
Venäläiset kansallisruuat!
Tallinna mnt. 19c
Paikkoja: 50. Kontakti: info@geneva.ee
Puh. +372 357 9333; +372 5692 8888
www.fama.ee

Ravintola VIS-A-VIS
Pushkini 28
Avattu vain etukäteen varatessa Paikkoja: 16  
Kontakti: inger@inger.ee
Puh. +372 688 1105; Faks +372 688 1101
www.inger.ee
Ravintola ZAKARPATIE
Lavretsovi 8
Paikkoja: 30. Kontakti: lavis2010@mail.ru
Puh. +372 5830 5859
YÖKERHO
Jazz-cafe, night club GENEVA
Võidu 2
Paikkoja: 40. Viikonloppuisin live-musiikki
Kontakti: Puh. +372 356 1135
www.geneva.ee

Pubi CLUB OK MODERN
Pushkini 12 (sisäänpääsy Malmi kadun pihalta)
Paikkoja: 30. Kontakti: vladimir@avenue.ee
Puh. +372 356 0207
Kahvila EUROPE
Roheline 8
Paikkoja: 16/32. Kontakti: puh. +372 359 9472
www.europe.ee
Pubi GERMAN
Pushkini 10
Paikkoja: 45. Kontakti: germanpub@hot.ee
Puh./Faks: +372 359 1548
Kahvila GLORIA 
Espanjalainen keittiö
Sepa 4
Paikkoja: 35. Kontakti: pubgloria@hot.ee  
Puh. +372 356 0312
HESBURGER (FAMA ostoskeskuksessa)
Tallinna mnt. 19C, Narva
Paikkoja: 44. Kontakti: narva@hesburger.fi
Puh. +372 356 6408
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McDonald’s
Tallinna mnt. 37
Paikkoja: 50. Kontakti: puh. +372 356 2401
Kahvila NEW YORK
Tallinna mnt. 41( Astri ostoskeskuksen 3.
kerroksessa )
Paikkoja: 44. Kontakti: julia@astri.ee
Puh. +372 356 7420; + 372 525 5228

Narva-Jõesuussa
RAVINTOLAT
Ravintola MERESUU SPA&HOTEL
Aia 48a
Kontakti: sales@meresuu.ee
Puh. + 372 357 9600; Fax. + 372 357 9621
www.meresuu.ee

PAPPA PIZZA
Kerese 3
Paikkoja: 40. Kontakti: Puh. +372 335 0665
www.pappapizza.ee
Kahvila Parisienne Chocolaterie
Tallinna mnt. 19c (ostoskeskus Fama)
Kontakti: info@geneva.ee
Puh. +372 357 9333, +372 5692 8888
www.fama.ee
PEETRI PIZZA 
Kreenholmi 50
Paikkoja: 40. Kontakti: Puh. +372 356 4030
www.peetripizza.ee
PIZZA & KEBAB
Pushkini 10
Paikkoja: 24. Kontakti: Puh. +372 357 2828
Pizzojen kotiinkuljetus

Endo-Exo Pub & Club
Koidu 10
Kontakti: pub@endoexo.ee
Puh: + 372 5566 5785
www.endoexo.ee
Kahvila LEMMIK
Vabaduse 25
Kontakti: lemmik@mail.ru
Puh: + 372 357 7307
Baari MERETARE
Supeluste 1
Kontakti: luxor@list.ru
Puh: + 372 5344 3079

NARVA – JOESUU SPA&HOTEL
Aia 3
Kontakti: Тel. + 372 359 9525
www. narvajoesuu.ee
Ravintola YES
Vabaduse 30
Kontakti: puh: + 372 359 9383

Baari RO-RO 
Avattu kesäisin Narvan jokisataman luona
Jõe 3
Paikkoja: 50. Kontakti: puh. +372 357 5141

KAHVILAT, PUBIT, BISTROT
Pizzeria Italiana Algus
Rahu 7
Kontakti: alguskeskus@hot.ee
Puh: + 372 356 1356
www.hot.ee/alguskeskus

Taverna VANA MÖLDER (VANHA MYLLÄRI)
Pushkini 4a
Paikkoja: 90. Kontakti: puh. +372 359 2880
www.vanamolder.net

Kahvila CALYPSO BEACH
Pargi 1A
Kontakti: viktortrade@mail.ru
Puh: + 372 5660 2431

Kahvila-baari VEAGLES
Mäe 26а
Kontakti: info@veagles.ee
Puh: +372 357 7774
www.veagles.ee

KAUPAT Narvassa
Ostoskeskus ASTRI
Tallinna mnt. 41.
www.astrikeskus.ee
Ostoskeskus CENTRUM
Tallinna mnt. 42

Kahvila Meresuu Beach & Bar
Kiriku katu, merenrannalla
Kontakti: sales@meresuu .ee
Puh: + 372 357 9600
www.meresuu.ee

Ostoskeskus FAMA
Tallinna mnt. 19c. www.fama.ee

Baari Traffic
Kiriku 2
Kontakti: puh: + 372 5669 5138

Ostoskeskus TEMPO
Tallinna mnt. 52

Kahvila Valentina
Aia 49
Kontakti: zuras @hot.ee
Puh: + 372 357 7468

Ostokset

Ruokailu

Ravintola NARVA
Pushkini 6
Paikkoja: 60. Kontakti: hotelli@narvahotelli.ee
Puh. +372 359 9600; Faks +372 359 9603
www.narvahotelli.ee

MAXIMA XX
Kreenholmi 52. www.maxima.ee

MATKAMUISTOT
Antiikkiliike ALEKSANDR
Pushkini 13. www.narvantique.ee
GIFT STUDIO
Kerese 20
KOKOOS
Pushkini 5
Tallinna mnt. 19c
SUVENIIRID
Tallinna mnt. 19c; Tallinna mnt. 42
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Narva
Kansainvälinen Mravinskin
УВ Musiikkifestivaali ЭТО НАД
УВ

О
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HUHTIKUU-TOUKOKUU
Sümfoniallisen kamari- ja kuoromusiikin festivaalia järjestetään vuodesta 1995, se on omistettu XX vuosisadan yhdelle
merkittävämmälle kapellimestarille Jevgeni Mravinskille. Vuosittaisen festivaalin konserteissa esiintyvät muusikot
Eestistä, Skandinavian maista ja muualta.

И Д Е ТЬ!

Seppäfestivaali “Barokkitaos”
TOUKOKUU
Toukokuun edellistä viimeisellä viikolla takovat eri maiden sepät Pohjoispihan kuumaksi alkavaa kesäkautta varten.
Kahtena päivänä jaetaan tieto-taitoa, lieskuvat ahjot ja taonnaiset valmistuvat suoraan vierailijoiden silmien alla.
Halukkaat voivat itse takoa naulan.

TOUKOKUU
Yhtenä yönä vuodessa on museon ja taidegallerian ovet veloituksetta avoinna kaikille vierailijoille, pidetään
erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia.

Maistuva ja tuoksuva historia

Tapahtumat

Y
TY

Museumiyö Narvan linnoituksessa
ja taidegalleriassa

О

Tapahtumat

UN TÄY
SIN

INFO NARVAN TAPAHTUMISTA:
http://tourism.narva.ee
Narvan Kaupunginhallituksen Kulttuuriosasto:
puh. + 372 359 9120 tai kultuur@narva.ee

TOUKOKUU-SYYSKUU
Carl Linnéun tarha linnoituksen länsipihalla on kumarrus ruotsalaiselle kasvitieteilijälle. Täältä löytyvät Ruusutarha,
Luonnon piha, Yrttitarha ja Keittiökasvien tarha. Kesällä tarhat tarjoavat verratonta näkymää, kaksi viimeksi mainittua
tarhaa myös elämyksiä makuhermoille. Keittiökasvien tarhan ja Yrttitarhan kasvit ja suunnittelu uusitaan joka vuosi.
Katso lisää osoitteesta: www.narvamuuseum.ee

Narvan Kaupungin Päivät
KESÄKUU
Narvan kaupungin päivät ovat jännittävin kesäkuun tapahtuma, joka perinteisesti pidetään kesäkuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Siihen sisältyvät perinteinen juhlakulkue, urheilu- ja kulttuuritapahtumat,
näyttelyt, messut, käsityöläisten markkinat ja runsaasti viihdettä koko perheelle!

Juhannus
KESÄKUU
Juhannus on suosituin kansallinen juhlapyhä – koko Virossa sytytetään juhannuskokot, lauletaan ja tanssitaan
läpi yön sekä juodaan juhannusolutta! Se, joka löytää juhannusyönä saniaiskukan, joka legendan mukaan kukkii
vain juhannuksena, saa osakseen rikkautta ja onnea. Uskotaan, että juhannusyöllä aamuun asti valvominen antaa
turvan koko vuodeksi!
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Kansainvälinen
bike-festivaali “Narva bike 2010”
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Tapahtumat
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Tapahtumat
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Vain kerran vuodessa muuttuu Narvan linnoitus todelliseksi moottoripyöräilijöiden paratiisiksi – legendaariset retro-biket
ja Preobraženskin rykementin esiintyminen ovat vain osa tästä mielettömästä ja mahtavasta showsta! Yli tuhat ylpeää
baikkeria kiiltävillä menopeleillään kokoontuvat Narvaan ja enemmistölle heistä tämä jokavuotinen festivaali kuuluu
varmasti baikkerien kalenteriin.
Festivaalin info osoitteessa: www.narvabike.com

Narvan historiafestivaali - Elävä Historia
ELOKUU
Joka vuonna elokuussa 300 vuoden takainen historia herää eloon. Linnoituksen pihalle pystytetään sotilasleiri,
viedään läpi rivistö- ja aseharjoitukset. Valmistutaan päätapahtumaan – Suuren Pohjan sodan taisteluiksi, jotka
kirjoittivat Narvan kaupungin vuosina 1700 ja 1704 Euroopan historiaan. Esitetään yksi taisteluista, jossa aseet nostavat
toisiaan vastaan XVII ja XVIII vuosisadan Venäjän ja Ruotsin alkuperäisissä sotilasunivormuissa taistelijat. Linnoituksen
länsipihalla, tilapäisessä sotilasleirissä asuvat kaikki taisteluun osallistuvat kuten vuosisatoja sitten, toimivat
käsityöläiset, pidetään markkinoita, tarjotaan vanhan ajan ruokia ja juomia.
Pohjoispihalla toimii monta työpajaa, jossa voi mestarien opastuksella valmistaa esineitä tai ostaa valmiita
matkamuistoja. Pitsin ja kankaan kudonnan tupa, puusepän verstas, seppäpaja ja rohtopuoti avaavat ovet
historialle, tuoden sen nykypäivään. Festivaalin aikana pääsee vapaasti linnoituksen Pohjoispihalle.
Katso lisää: www.narvamuuseum.ee
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20 mahtavaa rockbändiä,
legendaarinen Uriah Heep,
tuhannet biket….. mieletön
fiilis!
Nils D., Espoo
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JOULUKUU
Kuten markkinoilla tapana, löydät täältä paljon kiinnostavaa, tuotteitaan tarjoavat sekä
Tallinnan että Narvan mestarit ja kauppiaat. Avotulella kypsyy porsas, savustetaan hirveä ja
apteekkari sekoittaa höyryävää hehkuviiniä.

Joulumarkkinat Vanhassa Narvassa

Katso lisää:
www.narvamuuseum.ee
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Narva-Jõesuu
Kynttilävalon illat vaaleassa puistossa
TOUKOKUU, SYYSKUU
Hele Park eli Vaalea Puisto on kylpyläkaupungin viihtyisin paikka. Himmeinä kevät- ja
syysiltoina puisto ja lampi koristellaan kynttilöillä ja soiduilla, joka luo erittäin romanttisen
tunnelman. Puiston paviljongissa esitetään monityylistä elävää musiikkia.

Narva-Jõesuun kaupungin päivät

JOULUKUU
Suurimmat paikalliset markkinat Fama keskuksen luona, jossa on tarjolla paras valikoima
käsityömestareilta: villa- ja pellavatuotteet, keraamiset, lasi- ja posliiniastiat ja -esineet.
Tarjolla on maistuvia ruokia maatiloilta: hunajaa, liha- ja kalaherkkuja. Mausteinen glögi
ja viihde antavat juhlamielen! Toukokuussa pidetään myös kevätmarkkinat ja
elokuussa kesämarkkinat.

ELOKUU
Se on suurin tapahtuma Narva-Jõesuussa, lähes viikon ajan ohjelmassa on runsaasti
kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Joka vuosi pidetään hiekkaveistosten kilpailu,
merimailijuoksu, naamiaiset ja non-stop konsertti.

Yksityinen kierros linnoituksessa

Puhallinorkesterien taistelu

Missä on linnoitukseen vievä maanalainen käytävä? Miten käy ritariksi lyöminen? Keskiaikaisella
linnoituksella on monta muinaista legendaa ja paljon salaisuuksia, kuuluu salaperäinen oven
narahdus – ehkä juuri nyt linna avaa peitetyn aarteensa… Jos etsit jännitystä, ota yhteyttä:
info@narvamuuseum.ee tai puhelimitse + 372 359 9230.

ELOKUU
Taistelu on vertauskuvallinen nimitys, orkesterit soittavat kilpaa, esittäen kilpailukappaleita
ja kulminaationa kaikki orkesterit esiintyvät yhtenä kokoonpanona..

INFO NARVA-JÕESUUN
TAPAHTUMISTA:
www.narva-joesuu.ee

Tapahtumat

Tapahtumat

Talvimarkkinat Pohjoispihalla

Nahkiaisfestivaali
SYYSKUU
Nahkiaisia pyydystetään täällä jo ammoisista ajoista, se on Narva-Jõesuun kuuluisin asukas!
Kalatorilta voi ostaa tuoretta, kuivattua ja säilöttyä kalaa sekä kaikilla on mahdollisuus
mennä kalastajien kanssa veneellä joelle ja kokeilla nahkiaisen pyyntiä. Kalastajat
tarjoavat kaali-nahkiaissoppaa ja jokainen voi maistaa ainutlaatuista „Hungerburgeria“ –
hampurilaista nahkiaisilla. (Hungerburg – entinen Narva-Jõesuun nimitys).
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Haluatko viettää aikaa aktiivisesti? Oletko innokas urheilija? Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia
urheiluun ja liikuntaan ympäri vuoden!
NARVASSA on vastavalmistunut urheiluhalli, jäähalli, uimahalli ja korkealaatuiset fitness-salit. Narvan Pähklimäen
kuntorata tarjoaa jokaisena vuodenaikana mahdollisuutta liikuntaan – valaistu 1km kehäreitti on talvella hiihtolatu ja
muina aikoina ihanteellinen rata sauvakävelyksi tai hölkkäämiseksi. Valaistu mäenrinne on talvisin iloksi kelkkaileville
lapsille. Katso kartalta:
URHEILU JA FITNESS
MYFITNESS NARVA FAMA
Tallinna mnt 19c, Narva (Fama
kauppakeskus)
Info: narva@myfitness.ee;
puh: +372 357 9370
www.myfitness.ee
V-FITNESS
Rakvere 22d, Narva.
Info: info@fitnessmodell.ee
puh: + 372 354 5061
www.fitnessmodell.ee
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TENNIS
Vabaduse 35b, Narva-Jõesuu
Info: puh. +372 525 2335

UIMAHALLI
Võidu 4, Narva
puh. + 372 359 4834

SQUASH AND TENNIS COURT
Rakvere 22d (Urheiluhalli)
Info: info@narvaspordikeskus.ee
puh. +372 357 8600

ILMAILUKLUBI
Olgina, Narva-Tallinna maantien 3. km.
Vaivaran kunta, Ida-Virumaa
puh. + 372 553 0730
+ 372 562 28000
www.nlk.ee

JÄÄHALLI
26. Juuli 4, Narva
puh. +372 356 6199

ma!
Unohtumaton loijan
le
ja
rantalentis
den
olin kuin lapsuu
Karl

Aurinko, meri,
lennättäminen –
lomalla!
mi
N., Rovanie

Aktiivinen vapaa aika

Aktiivinen vapaa aika

Aktiivinen vapaa aika
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Tai vuokraa kävelysauvat ja tee retki auringonlaskun aikaan merenrannalla –
koet varmasti unohtumattomia hetkiä! Äläkä hukkaa tilaisuutta kävellä verrattomassa
rantamännikössä.
Kesäisin voi viettää aikaa rannalla, pelata lento- ja jalkapalloa, hölkätä tai kävellä
puistoissa, tehdä retkiä polkupyörällä, luistella rullaluistimilla, soutaa veneellä tai ajella
vesiskootterilla.
Talvella kaupunki muuttuu lumiseksi saduksi – hiihtoretki tai kävely jäätyneen
meren rannalla, raikas ilma ja lumoava luonto antavat unohtumattoman talvisen nautinnon.
Hotellit tarjoavat erilaisia liikuntaohjelmia: Meresuu Spa - rantajoogaa , NarvaJõesuu Spa – kuntoutusliikuntaa, vatsatanssia ulkoisen uimaaltaan vieressä ja sauvakävelyä.
Hotelleista saa vuokrata monenlaisia urheiluvälineitä.
Meillä on ihanteelliset olot parantaa kuntoa, levätä ja palautua, tule perheineen –
jokainen löytää itselleen mieluista tekemistä, ympäristömme on lapsiystävällinen ja vapaa
stressistä.
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Laagna lomakeskus
Vain muutaman ajominuutin päässä Narvasta olette omaperäisessä maailmassa,
jossa jokainen löytää mieluisaa tekemistä. Laagnassa voit viettää aktiivista lomaa, täällä
on harrastuksia ja viihdettä koko perheelle. Mikä voisikaan olla parempi, kuin talvinen
ratsastusretki narskuvassa lumessa raikkaassa ilmassa ja kauniilla merenrannalla. Tai kesäinen
rauhoittava metsä, josta kuuluu vain kavioiden kopsetta, jota vaimentaa lintujen laulu. Jos
pelkäät istua satulaan, voit ajella talvisin reellä. Paintball kentällä voit koetella taistelutaitojasi
– se on paras tapa lievittää stressiä ja jännitystä. Halukas voi hioa ampumatarkkuuttaan
Robin Hoodin tasolle ampumaradalla. Toimeliaan päivän jälkeen rentoudut sauna- ja
vesikompleksissa.
Autokaravaani ottaa vastaan automatkailijoita, meillä on kaikki tarvittava.
Kiinnostuneille järjestetään erilaisia lyhyitä sekä pitkiä retkiä polkupyörällä, ratsastaen tai jalan.
Metsäjärven rannalla pidetään kesäisin nuorisoleiriä – täällä tapaavat eri maiden
nuoret, sisällökäs ja jännittävä yhdessä vietetty aika on unohtumaton ja kiva seikkailu, joka
kutsuu nuoria tänne yhä uudestaan. Oiva mahdollisuus pitää työryhmän koulutustilaisuuksia
– meillä on mukavat kokoustilat ja jännittävä ohjelma työn jälkeen, mikä sopii erinomaisesti
motivaatio- tai elämyskoulutukseen.

Aktiivinen vapaa aika

Aktiivinen vapaa aika

Vuokraa polkupyörä ja ihaile
Narva-Jõesuun ympäristöä

Laagna Spa Hotell & Resort
Laagna 40101, Ida-Virumaa.
Paikkoja 60 + 15, huoneita 30
Info: info@laagna.ee; office@laagna.ee; puh. +372 392 5900 fax. +372 392 5918
www.laagna.ee
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Tarpeellinen tieto matkailijalle

Lomaa suunnitellessa tutustu Narvan kaupungin
kotisivustoon http://tourism.narva.ee
ja Narva-Jõesuun kotisivuun
www.narva-joesuu.ee
sekä kyselkää tarpeellista tietoa Narvan Vierailukeskuksesta:
Peetri 3, 20308 Narva
puh./fax +372 356 0184
narva@visitestonia.com
www.visitestonia.com

VIISUMI JA MUODOLLISUUDET:
Eesti on EU jäsen, EU ja EEA jäsenmaiden
kansalaiset sekä Schengenin alueen jäsenvaltion
asumisluvan saaneet eivät tarvitse viisumia Eestiin
matkustamiseksi.
Tarkka informaatio Eestin ulkoministeriön sivulta:
www.vm.ee

TAKSIPALVELUT NARVASSA:
puh. + 372 357 7777, + 372 354 4444, 1555
Seti Takso: + 372 5590 6090
Narva Takso: + 372 5933 3333
Ton Märts Takso: + 372 550 0055
Sõprade Takso: + 372 5555 5300

INTERNET

Taksipalvelut Narva-Jõesuussa:
puh. +372 5558 8877; +372 5300 9095

Yleiset Internetpisteet
Tallinna mnt 27; puh: +372 357 2220
Malmi 8; puh: + 372 359 3236
Tallinna mnt 41, puh: + 372 356 7423
(New York Cafe kahvila)
Tallinna mnt. 19c, puh. + 372 357 9300
Fax + 372 357 9301 (FAMA kaubanduskeskus)

LIIKENNE

PALVELEVAT PUHELIMET

Junaliikenne:
www.baltijaam.ee
www.edel.ee
www.gorail.ee

Narvan ja Narva-Jõesuun alue on kauttaaltaan
GSM verkossa, Eestin mobiilioperaattorit ovat:
EMT, TELE2, Elisa.

Narvan Rautatieasema
Vaksali 23B; puh: +372 356 7721

* Yleinen hätänumero  112
* Poliisi 110                                                                             
* Eestin infolinjat   1188, 1184, 1182
* Tekninen apu tiellä 1888
* Kaupunginsairaalan infopuhelin +372 357 1835
* Kansainväliset puhelut, sähkeet   16115
* Rajavartiopiste +372 356 6900
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* Tulli: 8800814
* Kauttakulkukauppa (АS Transservice-N)
+372 356 0134
* Bussiasema +372 359 3337
* Rautatieaseman kassa +372 356 7721
* Cargobus (lähettipalvelut) +372 359 4321

Bussiliikenne:
www.luxexpress.eu
www.bussireisid.ee
Narvan Bussiasema
Vaksali 25
puh: + 372 359 3337

TURISMIYHDISTYS
Eestin Turismiyritysten Liitto
Pärnu mnt. 20, 10141 Tallinn
puh. +372 631 3013
fax. +372 631 3622
www.etfl.ee

TERVEYS:
Narvan Sairaala
Haigla 9; puh: + 372 357 1835
Narvan Keskusapteekki
Pushkini 13; puh: + 372 359 2378
Apteekki Narva-Jõesuussa:
Koidu 25, puh. + 372 357 7059
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