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5 põhjust meile külla tulla
1.  

2.  

MEIL ON EESTI PIKIM JA KAUNEIM RANNAKUURORT NARVA-JÕESUUS – Balti mere pärl valge liiva, tervistava 
männimetsa rahustava merekohinaga. 

KAUNIS LOODUSLIK ASUKOHT JA KORDUMATU AJALUGU  on kujundanud ainulaadse linna, ühe suurepärasematest
oma olemuselt kogu Baltikumis. 

IDEAALNE KOHT PUHKAMISEKS – puhas ja turvaline keskkond, hea infrastruktuur. 

NARVAS JA NARVA-JÕESUUS VÕETAKSE  teid vastu ühtaegu nii eestipäraselt, kuid samas venepärase külalislahkusega.

IGA HUVILINE LEIAB SIIN MEELEPÄRAST: kes naudib spaade mõnusid või loodust, kes uurib sajandite ajaulgu, kes
harrastab sporti või sukeldub meelelahutusse – meil võite aastaringselt veeta oma parima puhkuse. 

     

3.   

4.      

5.  

Mõnus puhkuse veetmine kõigile – tulge kas üksi, koos pere või oma sõpradega! Igaüks leiab siin meelepärast tegevust ja ajaviidet. Eestis leidub 
harva kohti, kus iidsed ajaloomälestised ja vaatamisväärsused asetsevad kõrvuti õdusa spaa-idülliga, ideaalsed tingimused unustamatuks puh-
kuseks!

Narva on nagu kõnelev ajalugu ise  

-

 veelgi enam, see on nagu sündmusterikas seiklus ajalooradadel: kindlus ja bastionid jagavad oma lugusid 
võitudest ja vallutustest, mis kõik on jätnud linna ajalukku oma jäljed.

Narva-Jõesuu on puhas ja turvaline spaa 

–

 ja kuurortlinn. Siin puhkab nii keha kui vaim: kaasaegsed spaa-hotellid pakuvad laias valikus lõõgas-
tumisvõimalusi. Kaunis mererand pakub suvel rannamõnusid ja talvel palju silmailu.

Meil põimuvad rahvad ja kultuurid. Avage oma meeled ja süda uueks ja unustamatuks retkeks – ja te leiate veelgi enam põhjuseid, et siia taas 
tagasi tulla!

Me ootame Teid! Tere tulemast! 

Te
re

 tu
le

m
as

t!

1



Narva. Ajalooline kohtumispaik
Narva on eriline ja kordumatu linn, kus mitmete sajandite vältel on piirnenud ja põimunud erinevad 

ja lääne ristumine on kujundanud Narva eripära ja kordumatuse. Piir ei ole ju ainult eraldusriba, vaid ka eri 
riikide, rahvaste ja nende kultuuride kohtumispaik.

Kirev sõjaline ajalugu on jätnud oma jälje Narva ajalukku – linn-kindlus, kus korduvalt vahetusid valitsejad: 
taanlased, sakslased, rootslased, venelased, eestlased. Narva on ainus koht maailmas, kus kaks vastast asuvad 
teineteisele nii lähedal – vaid noolelennu kaugusel, teine teisel pool jõge, seisavad tänaseni bastionide ja 
kaitsevöönditega XIV-XVII sajandi orduloss ning XV sajandi vene kindlus, moodustades unikaalse arhitektuuri-
ansambli kogu Põhja-Euroopas. Just siin algas 1700. aastal Narva lahinguga ajalooline Põhjasõda, mis muutis 
mitte ainult Narva, vaid ka kogu Euroopa käekäiku.

Narva on alati olnud rahvusvahelise kaubanduse keskmes, sõltumata sõdadest. Viikingite ajal 
kulges siit läbi kaubatee, mida vanades ürikutes on mainitud kui „Tee Varjaagidest Kreekasse“, hiljem aga kul-
ges siit läbi maismaatee Tallinnast Novgorodi. 1345. aastal sai toonane kaubandusasula linna staatuse. Narva 
õitsengu aeg oli XVII sajandil, Rootsi ajal, kui loodi ainulaadse arhitektuuriga kesklinn.  Unikaalsed  barokk- 
stiilis arhitektuursed ansamblid andsid Narvale piduliku ning linnapärase ilme. Kahjuks on pärast II maailma-
sõda säilinud vaid osa toonasest linna hiilgusest.
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Tänapäeva Narva on suuruselt kolmas Eesti linn,
mis asub Venemaa ja Euroopa Liidu piiril.
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Paigad ja vaatamisväärsused, 
mis räägivad ajaloost ja kultuurist
Narva linnus – enim külastatav vaatamisväärsus Narva linnas. Pikk Hermann, Narva linnuse peatorn, 
on ühtlasi ka Narva linna sümboliks. Sellist linnusetüüpi nimetatakse konvendihooneks: see koosneb 
sisehoovi ümbritsevast neljast hoonetiivast, mis on väliskülgedelt tugevalt kindlustatud.

Linnuse Põhjaõu  on Narva Muuseumi poolt koostatud interpretatsioon XVII sajandi varauus-
aegsest käsitööliste linnaosast. Põhjaõu on avatud külastajatele maikuu lõpust augustikuu lõpuni. Va-
naaja käsitöölised avavad oma kodade uksi ja näitavad oma oskusi, andes külastajatele võimaluse 
soovi korral ka ise kätt proovida.

Linnuse Läänehoovis puhkeb õide hurmavalt lõhnav ja kaunilt õitsev Linné aed, mille erinevad alad on 
erineva iseloomuga.

Bastionid – tollase Põhja-Euroopa võimsaim kindlusesüsteem, mis koosnes kaheksast bastionist: 
Honor, Gloria, Victoria, Triumph, Fortuna, Fama, Pax ja Spes. Need bastionid on kaitsnud linna mitmete 
sajandite lahingutes, paremini on säilinud jõepoolsed bastionid, teiste asukohti märgistavad mälestus-
tahvlid.
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Tehke virtuaalset bastionide tuuri: http://bastion.narva.ee

Põhjalikuma tutvustuse muuseumide ja ekspositsioonide, sündmuste ja näituste kohta
leiad siit:  www.narvamuuseum.ee
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Aleksandri Suurkirik – luteri kirik, mis ehitati aastatel 1881-1884 ning nimetati vene im-
peraator Aleksander II auks (arhitekt Otto Pius Hippius Peterburist). Toona töötas Kreenholmi 
Manufaktuuris 5000           
tornis, 61 meetri kõrgusel, asub vaateplats.

Kreenholmi Manufaktuuri kompleks – XIX sajandi teisel poolel ehitati Kreenholmi 
saarele Narva jõel võimas tööstuskompleks – Euroopa suurim tekstiilivabrik Kreenholmi Ma-
nufaktuur, kus 1913. aastal töötas üle kümne tuhande töölise. Funktsionaalse arhitektuuriga 
tööstusansambel, kuhu kuulusid vabrikuhooned, haigla ja kasarmud, ehitati inglise stiilis, 
punasest tellisest. Kompleks mõjutab suurel määral ka tänapäeva Narva arhitektuurilist ilmet. 
Kogu kompleks on arhitektuurimälestusmärk.

Kunstigalerii, mis asub Gloria bastionis, sai alguse Narva kaupmehe S. Lavretsovi poolt 
linnale annetatud väärtuslike kunstiteoste kogust. Metseen andis toona linnale pea 8000. 
esemest koosneva erakogu, mille hulgas leidus ka kuulsate kunstnike töid. Galeriis eksponee-
ritakse ka kaasaegsete Eesti ja Lääne-Euroopa kunstnike külalisnäitusi.

Victoria Bastion on võimsaim 7 Narva bastionist, mis rajati E. Dahlbergi projekti järgi XVII 
saj lõpus. Bastioni sisse on ehitatud kahekorruselised kasematid, mille kõrgus on 2-3 meetrit 
ja laius 2 meetrit. Pärast täielikku taastamist muutus see piirkonna üheks kõige olulisemaks 
turismimagnetiks. Kasemattide esimesel korrusel paikneb püsinäitus. Kasematid on avatud 
kolmapäevast pühapäevani. Ekskursioonid toimuvad giidi saatel.  

Maist septembrini on külastamiseks avatud kasemattide teine korrus. Seal pakutakse külas-
tajatele uut programmi „Narva bastionide elanikud“, mis on pühendatud nahkhiirtele. Need, 
kes ei tunne huvi nahkhiirte vastu, võivad proovida uut põgenemismängu.  

Täiendav info:  http://bastion.narva.ee/
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luteriusklikku töölist ja nad kõik pidid kirikusse ära mahtuma. Kiriku kella-



Õigeusu Ülestõusmise Katedraali ehitus algas 1873. aastal, kui Kreenholmi Manufaktuur eraldas selleks 500 tuhat 
rubla. Arhitektuuriline lahendus pärineb Bütsantsi traditsioonidest, kohalik punane ja kollane telliskivi on põimitud soome 
graniidiga kauniks vaatamisväärsuseks (arhitekt Pavel Alish). Kirik mahutab kuni 2000 inimest. Kolmeosaline kullatud 
ikonostaas on ainulaadne ja Eestis väga hinnatud. 1944. aasta lahingutes, mil hävis enamus linnast, jäi katedraal ime-             
kombel puutumatuks ning tänase päevani on säilinud Imetegija Nikolai ja Jumalaema ikoonide originaalid.
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Narva Raekoda 
all saksa, rootsi ja isegi itaalia stiilid ja mõjutused. Hoone ilmestab linna arengut Rootsi ajal.

Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Raekoja kõrval asuv Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoone ehitati 2012. aastal kunagise Narva 
Börsihoone kohale. Hoone ehitati valmis julge projekti “Vihm“ järgi ning ta ühendab endas 
Narva olevikku ja minevikku. Kolledžihoone esifassaad jäljendab Teises maailmasõjas hävi-
nud börsihoone oma. Börsihoonest säilisid võlvitud lagedega keldriruumid, kus asuvad praegu
kolledži näitusesaalid.

           
         

         

VAATAMISVÄÄRSUSED:
Rootsi Lõvi: see mälestusmärk tähistab Karl XII edu Narva all 1700. aastal Põhjasõja lahin-
gus. See mälestussammas on Rootsi Kuningriigi kingitus Narva linnale ja lõvi kuju on koopia 
Stockholmi kuningalossi ees asuvast kujust. Mälestusmärk taasavati 2000. aastal, lahingu 
300. aastapäeval.

Saksa kalmistu – Eesti suurim sõjaväekalmistu, kuhu on maetud üle 10 000 saksa sõduri, 
kes langesid II maailmasõjas.

Tank T34: meenutamaks II maailmasõja lahinguid; märkides Nõukogude vägede läbimur-
dekohta.

Paul Kerese mälestusmärk - Eesti maletajale ja rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 100. sün-
niaastapäeva puhul püstitatud mälestusmärk asub Puškini tänava ja Peetri platsi vahelises skvääris.
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Narva-Jõesuu on väike kuurortlinn, mis asub Soome lahe ja Narva jõe suudmes. See on 
ammustest aegadest olnud üks ilusamaid suvituskohti Eestis. Linna ajalugu pärineb XVI sajandi 
algusest, mil Liivi ordumeister Wolter van Plettenberg lubas Narva linnakodanikel ehitada lahe 
kaldale hütte ja hooneid kalapüügiriistade ja paatide hoidmiseks.

Kuurortlinna kuulsus algas 1873. aastal, kui hakati ehitama üürisuvilaid ja linnas heakorda 
looma. 1876. aastal avati soojade vannide osakond, ehitati muda- ja vesiravila. XIX sajandi algul 
oli linn populaarseks suvituspaigaks St. Peterburi eliidi jaoks, keda meelitas siia puhkama pikk ja 
peene liivaga rand ning mugav rongiühendus Narvaga. Väikesest ja hubasest kuurortlinnast sai 
suurlinna aristokraatide armastatuim puhkekoht.

Kuldsetel kolmekümnendatel nimetati linna Läänemere pärliks ja Eesti Rivieraks.

Šiškini mändi peetakse just selleks kohaks, kus tuntud vene maalikunstnik Ivan Šiškin armastas 
maalida. Mändi nimetatakse ka „suudluse männiks“. Rahvauskumuse järgi noored, kes suudlevad 
esimest korda selle männi all, armastavad teineteist igavesti. 

Tänapäeva 3500 elanikuga linnas on puhke- ja majutuskohad, mis pakuvad lõõgastust ja 
ööbimisvõimalusi tuhandetele külalistele: kaasaegsed sanatooriumid ja spaad, hotellid, 
puhkemajad, restoranid, baarid ja kauplu-    
sed. Kuurortlinna arendatakse pidevalt – 
restaureeritakse vanaaegseid hooneid ning 
ehitatakse uusi. Narva-Jõesuu on puhas ja 
turvaline suvituskoht, kus saavad mõnusa 
puhkuse veeta nii üksi tulijad kui peredega 
puhkajad.

Narva-Jõesuu. Kalurikülast Põhjamaa Rivierani

Ku
ltu

ur
 ja

 a
ja

lu
gu

9



Looduse vaatemängud 
Sõltumata aastaajast leidub siin alati midagi erilist – suvine parkide rohelus muutub sügisel alleede kullaks, karge talve-
külm katsub jõudu jõevooluga ja rändlinnud toovad kevade, äratades uinuva looduse taas õitsele.

Narva jõgi koos oma jugade ja kanjonitega on olnud linna ajaloo peamine kujundaja. Narva juga, mis on oma vee-
laskme poolest üks suurimaid Põhja-Euroopas, on andnud linnale ka nime – Narva tähendab vepsa keeles „juga”. See 
on võimas vaatemäng, kui koskede vahutavad veed suruvad Kreenholmi saare koos ajalooliste vabrikuhoonetega otsekui 
lõksu. Kuid pärast hüdroelektrijaama ehitamist kaotasid kosed oma vee võimsuse ning nüüd saab seda loodusjõu vaate-
mängu nautida peamiselt ainult kevadise suurvee ajal. Narva jugadest kuni Sõpruse sillani voolab jõgi kevadeti kanjonis, 
muutudes linna piirides raugemaks, kus rannamõnude nautimiseks on enam kui kilomeetri pikkune linna plaaž.

Narva jõgi ei paku siiski pelgalt silmailu – kalastajat ootab hea õnne korral rikkalik kalasaak. Jõe alamjooksul koevad 
lõhelised ja angerjad, samuti ka gurmaanide lemmikud Narva silmud, mis on selle kandi sümbol. Peaaegu igas kohalikus 
restoranis pakutakse ülimaitsvaid silmuroogasid.

Jalutades vanalinnas, jõuate lummava Pimeaiani Victoria bastionil. Puude varjus pargialleed, pingid ümber pursk-       
               

          
 

Kesklinnast eemal, Pähklimäe männimetsa vahel Äkkekülas kulgeb kilomeetri pikkusel ringil valgustatud terviserada.       
Talvel on rada suusatajatest tulvil ja mäenõlv on täis kelgutajate rõõmukilkeid.
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kaevu ja kaunid vaated bastionilt – see on nii linlaste kui ka külaliste lemmikkoht. Pimeaed on XIX sajandi parkaia arhi-
tektuurikaunis näide. Siit avaneb suurepärane vaade Põhja-Euroopa unikaalsele kindlusteansamblile – Narva linnusele 
ja tema vene naabrile, Ivangorodi kindlusele
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Narva-Jõesuu
Avastage mere ja looduse vaheline harmoonia, mis asub Narvast vaid mõne sõidu-
minuti kaugusel. Siin on Eesti kauneim ja pikim mereäärne supelrand, mis kulgeb 
piki Soome lahe rannikut 12 kilomeetri ulatuses ja jääb peamiselt linna piiridesse. 
Lai, peene liiva ja kõrgete liivaluidetega rand on ääristatud männimetsaga – see 
on eriline vaatepilt, mis koos mere hoovustega on ka unikaalne mikrokliima, mida 
täiustab veelgi puhas, männiaroomiga vürtsitatud õhk.

    -emlok letesdluk duuseõJ-avraN itustuk iin – areiviR itseE aj lräp eremenääL
kümnendatel. See on rahulikku puhkust ja spaa-mõnusid nautiva külastaja lem-
mikpaik ka tänapäeval.

Hele ja Tume park oma tiikide ja alleedega täiustavad veelgi enam kuurortlinna 
idülli. Narva jõe kaldapealsed ning rohked metsapargid justkui raamivad loodus-
likku meistriteost.

Narva-Jõesuu on ideaalne koht puhkamiseks: rohelusse uppuvad tänavad, 
väikelinna rahu ja maaliline rannajoon– see on hinge ja keha kosutuseks parim!
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Spa-kuurort keha, tervise ja hinge jaoks. Wellness
Kuurortlinn Narva-Jõesuu on juba üle sajandi hinnatud kuurort kohalike ja kaugemalt tulnud külastajate poolt - juba 
XIX sajandil avati siin soojade vannide osakond, muda- ja vesiravila. Tänapäeval aga pakuvad suurepärase tasemega spaad 
puhkust, mis aitab kehal ja hingel puhastuda, lõõgastuda ja terveneda ning leida taas harmoonia iseendas.

Meresuu SPA & Hotellis sulged koos uksega enda järel ajavoolu ja tunned, nagu oleksid igavesti kestvas, kuldses Narva-
Jõesuu suves, jalge all krudisemas päikesekuum liiv… 

N

Mereromantika ja puhas männimetsa õhk pakuvad Teile meeldejäävat puhkust täiesti uues Noorus SPA Inn`is. Küla- 
liste kasutuses on 70 mugavat hotellituba kuues kategoorias, Itaalia kogupere restoran, parkimiskoht, tasuta transfeer 
Noorus SPA Hotelli veekeskuseni ja SPA keskus.

agu paradiisis! See on tervist ja lõõgastust pakkuv vee- ja saunakompleks, kus saate tutvuda vee tervistavate omadustega 
viisidel, mis kunagi üksluisteks ei muutu. Meresuus tajud olemise kergust – tunnet, mille nautimine võib saada harjumuseks: 
kogu olemine muutub nagu uueks; tervistavad hooldustesarjad annavad uut elujõudu ja energiat teie kehale ning vaimule.

SPA hotel Noorus  on kaasaegse arhitektuuri ja 114 numbritoaga spaahotell, mis asub liivaranna ääres, 210 km kaugusel 
Tallinnast ja 175 km kaugusel St. Peterburgist. See on puhkusekohaks väärikale kliendile, kes saab siin olles tunda lõputut 
noorust ja rahulolu.  Siit leiab külaline sobilikud teenused, hubasuse ja kvaliteedi kõiges, mis ta alati Noorus SPA Hotel`i tagasi 
toob.  
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Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium – see on maailm, kus eksisteerid vaid iseendale, pühkides olematuks 
stressi ja väsimuse kosutavas mere ja männimetsaga miljöös. Unikaalne, funktsionalistlikus stiilis ehitatud 
kuurordihoone on olnud sanatoorium juba alates 1961. aastast! Tänaseks põhjalikult renoveeritud hoone kõr-
gub nagu valge purjekas merelainete keskel. Männimetsaga ümbritsetuna asub hotell vaid mõnesaja sammu 
kaugusel mererannast. Ei mere külm vesi ega tuul ei saa segada puhkust. Suvel on avatud ka suur välibassein 
ja grill-terrass.

Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium on tuntud eelkõige sanatoorse ravi poolest – terviseuuringud, taastus-
ravi ning raviprotseduurid, mille määrab arst konsultatsiooni käigus. Siin on rikkalik valik erinevaid võimalusi 

lised vannid, nagu näiteks eksklusiivne Kleopatra piimavann või punase veini vann, mis pakuvad erilist keha-
k

igale maitsele: tervise- ja fitnesskeskus, ilu- ja saunamaailm. Kehahoolduste valik on samuti varieeruv: laava-

osutust. Mis saaks olla parem luksuslikust mähisest, mis vähendab kehamõõtusid ning toniseerib 
samaaegselt! Või näiteks THALASPA hooldus, millega võite nautida Prantsusmaa kuurortide mõnusid siin-
samas, kuid taskukohasema hinnaga. Uus saunakompleks sisebasseiniga aitab värskendada keha ja meeli, 
vabaneda stressist ja pingetest.

Edukas seminar või asjalik arutelu – selleks on kõik võimalused olemas: erinevad konverentsiruumid ja 
saal suuremate sündmuste korraldamiseks. Pinged ja väsimuse pärast töist päeva pühib nii lõõgastav protse-
duur kui ka lihtsalt jalutuskäik randa.

Kuid naudingud sellega veel ei lõpe – restorani roogade oivaline maitse ja valik on just see, mis teeb 
siinse puhkuse täiuslikuks.
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Majutus Narvas
HOTELLID

KÜLALISTEMAJAD

Majutus
Narva-Jõesuus
SPA HOTELLID

M
aj

ut
us

, t
oi

tlu
st

us
, k

au
pl

us
ed

18

HOSTELID

Hotell NARVA
Puškini 6
Kohti 89, tube 50. Restoran, 
konverentsisaal,
valvega parkla, saun, TV, Wi-Fi,
hotell@narvahotell.ee
Tel. +372 359 9600, Faks +372 359 9603
www.narvahotell.ee

Hotell INGER
Puškini 28,
Kohti 160, tube 83
restoranid, konverentsisaalid 60 ja 10-le
inimesele, saun, Wi-Fi, valvega parkla, 
ilusalong,
reisibüroo, suveniiride müük.
inger@inger.ee
Tel. +372 688 1100;
Faks +372 688 1101
www.inger.ee

Hotell CENTRAL
Lavretsovi 5
Kohti 40, tube 19. Internet, TV, valvega 
parkla, garaaž, baar
centralhotel@hot.ee
Tel. +372 359 1333, +372 359 2333;
Faks +372 35 64540
www.centralhotel.ee

Külalistemaja EUROPE
3. Roheline 8
Kohti 10, tube 5+1 külaliskorterid. Kohvik,
konverentsisaal, valvega parkla, TV, Wi-Fi.
narva@europe.ee
Tel. +372 359 9470, +372 553 8256
www.europe.ee

Vaba Lava Hostel
Linda 2
Kohti 8, tube 4
galapom75@gmail.com
Tel. +372 58557131

Hostel SPARTA
Hariduse 18B
galapom75@gmail.com
Tel. +372 56075231

Spordihostel VÕIDU
Võidu 17a
Kohti 15, tube 3
spordihostel@gmail.com
Tel. +372 536 02894

Noorus Spa Hotel
L.Koidula 19
info@noorusspahotel.com
Tel. +372 35 67100
www.noorusspahotel.com
Rohkem infot lk 14

Noorus Spa Inn
L. Koidula 21
sales@noorusspainn.com
Tel. +372 35 67 130
www.noorusspainn.com

Merepargi Aparthotel
L.Koidula 13a
merepargi@merepargi.ee
Tel. +372 5206073
www.merepargi.ee

Meresuu Spa & Hotel
Aia 48a
sales@meresuu.ee
Tel. + 372 357 9600, Faks + 372 357 9621
www.meresuu.ee
Rohkem infot lk 14

Narva-Jõesuu Spa & Sanatoorium
Aia 3
info@narvajoesuu.ee
Tel. +372 359 9529, Faks +372 359 9525
www.narvajoesuu.ee
Rohkem infot lk 16

HOTELLID
Hotell Yes
Vabaduse 30
booking@hotelyes.ee
Tel. +372 3566 740, +372 359 9383
www.hotelyes.eu

Hotell Laagna
Narvast 12 km Tallinna suunas
Kohti 60 + 15, tube 30. Restoran, konverentsisaal,
parkla. Autokaravanide parkimine
(60 kohta).
info@laagna.ee
Tel. +372 392 5900; Faks +372 392 5918
www.laagna.ee

KÜLALISTEMAJAD
Külalistemaja Valentina
Aia 49;47
keeping@hot.ee
Tel. +372 357 7468, Faks +372 357 7924
www.pansionaatvalentina.com

Külalistemaja Veagles
Mäe tn 26a
to.veagles@gmail.com
Tel. +372 58 360 118
www.veagles.ee

Külalistemaja Laine
Rahu 7
info@lainehotel.ee
Tel. + 372 357 7192
www.lainehotel.ee, telkimise võimalus

PUHKEMAJAD

Puhkemaja Liivakell
Koidula 19C
info@liivakell.ee
Tel. + 372 5326 4719
www.liivakell.ee

Puhkemaja Väikesaare 
Väikesaare 43
Kohti: 8, tube: 2
vaikesaarehotel@gmail.com
Tel. +372 558 6332
www.vaikesaare.ee

KÜLALISKORTERID
Kangelaste 2 Apartments
Kangelaste 2 
Kohti 51, tube 12
info@kangelaste.ee
 Tel. +372 5819 1919

Piramida Apartments
Puškini 45a
Kohti 28, tube 7
Tel. +372 555 5041
www.piramida-apartments-booked.net



Toitlustus Narvas
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RESTORANID
Restoran RONDEEL
Peterburi mnt.2
Kohti: 42
Tel. +372 359 9230
rondeel@narvamuuseum.ee
www.rondeel.ee

Restoran NAROVA GRILL HOUSE
Tiimanni 1c
Kohti 48
info@grillnarva.ee
Tel.:+372 59129383
www.grillnarva.ee

Restoran NARVA PÄRL
Hariduse 5
Kohti 106. kalju@astri.ee
Tel.:+372 35 601 65
www.restoranparl.ee

Restoran M. CHAGALL
Puškini 6
Kohti: 70.
hotell@narvahotell.ee
Tel. +372 359 9604; faks +372 359 9603
www.narvahotell.ee

Restoran SALVADOR
Puškini 28
Kohti: 115
inger@inger.ee
Tel.: +372 688 1105;  faks: +372 688 1101
www.inger.ee

Baar-restoran SUSHI KING
Tallinna mnt. 12
Kohti: 30
narva@sushiking.ee
Tel. +372 56222440
www.narva.sushiking.ee

Restoran OLD TRAFFORD
Peetri 1.
Kohti: 60
Tel. +3723360054

Baar-restoran MAIUS GRILL
Sepa tn. 15
Kohti: 40+80
info@maius.ee
Tel.: +372 53 032 960, +372 53 065 590
www.maius.ee

CHINA HOUSE
Tallinna mnt 6b
Kohti: 70
chinahouse.narva@gmail.com
Tel. +372 357 5099
www.chinahouse.ee

Restoran ANTALYA KEBAB HOUSE
Puškini 15
Kohti 30+15
Tel.:+372 53706704

CLUB AVENUE
Rakvere 71 (Ostukeskus Megamarket)
Kohti: 70
info@clubavenue.eu
Tel. +372 356 0061
www.clubavenue.eu

Restoran WOKK IN
Kerese 3
Kohti: 40
Tel. +372 354 0099

Restoran VIS-A-VIS
Puškini 28
Avatud ettetellimisel
Kohti: 16
inger@inger.ee
Tel. +372 688 1105, faks +372 688 1101
www.inger.ee
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Kohvik MUNA
Raekoja plats 2
Kohti 55
kohvikmuna@mozartcatering.ee
Tel. +3723549665

KOHVIK NO2
Linda 2, Narva
Kontakt: kohvik@kohviknr2.ee
Tel. +372 53731702
Kohti: 60

BUBLIK
Puškini 13
Kohti: 35
Tel. +372 58666618
Puškini 13, Narvа
https://www.facebook.com/bublik.caffe

Kohvik CLASSIC
Paul Kerese 5, Narva
Kohti: 30
Tel. +372 59072255

Kohvik NOBEL
Tallinna mnt. 41 (Astri ostukeskus)
Kohti: 56
Tel: +372 7315642

PIZZA STATION
Tallinna mnt. 41 (Astri ostukeskus)
Kohti: 70
Tel. +372 58680068

Kohvik BRO GRILL CAFE & SHAWARMA
Peetri plats 1
Kohti: 28 + 12
Tel: +372 5333 5350
shawarma.ee

Kohvik NARVA DINER
Tallinna mnt. 41( Astri keskuse 3. korrusel )
Kohti: 56
Tel. +372 5868 0016
tl@fastinn.com

Sushi baar JAAPANI MAMA
Fama 10, Narva (Fama keskus,3 korrus)
Tel.: +372 56 360 250
jaapanimama@gmail.com
www.jaapanimama.ee

Sushi baar CRISIS
Fama 10 (Fama ostukeskus)
Kohti: 35
Tel. +372 55514498
www.sushi.crisis.ee/

Pagariäri-Kohvik OMA
Fama 10 (Fama ostukeskus)
Kohti: 15
info@manngrupp.ee
Tel. +372 53077220
www.omatoit.ee

Pagariäri-Kohvik OMA
Tallinna mnt. 41 (Astri ostukeskus)
Kohti: 15
info@manngrupp.ee
Tel. +372 58848787
www.omatoit.ee

Kohvik PARISIENNE CHOCOLATERIE
Fama 10 (Ostukeskus Fama)
info@geneva.ee.
Tel. +372 357 9333
www.fama.ee

PIZZA & KEBAB
Puškini 10
Kohti: 24. Tel. +372 357 2828

PIZZA&CAFE
Kreenholmi 50
Kohti: 40
Tel. +372 356 4030

Kohvik RO-RO 
Jõe 3. Kohti: 50.
Tel. +372 357 5141, +372 53 83 61 93
artroro.club@gmail.com

Pubi CLUB OK MODERN
Puškini 12 (sissepääs Malmi tänava hoovist)
Kohti: 30. vladimir@avenue.ee
Tel. +372 356 0207

THE IRISH EMBASSY PUB
Paul Kerese 2, Narva
Kotakt: info@embassypub.ee
Tel: +372 6011990
goodwingrill@gmail.com
Kohti: 70 + lisasaal 30

Kohvik EUROPE
3. Roheline 8
Kohti: 48.
Tel. +372 359 9472
narva@europe.ee
www.europe.ee

Pubi GERMAN
Puškini 10
Kohti: 45. germanpub@hot.ee
Tel./Faks +372 359 1548
www.germanpub.ee

Kohvik-Restoran VIVA
A.Pushkini 12. Kohti: 35
Tel. +37256870187

PETCHKI-LAVOTCHKI
Vene rahvustoidud
Fama 10
Kohti: 50
Tel. +372 56974040
www.fama.ee

Bistroo ASTRI BUFFET
Tallinna mnt. 41 (Ostukeskus Astri)
Kohti: 146. julia@astri.ee
Tel. +372 35 67 421

MCDONALD’S
Tallinna mnt. 37
Kohti: 50.
Tel. +372 356 2401
narva@ee.mcd.com

HESBURGER 
Fama 10 (FAMA ostukeskuses)
Kohti: 44
narva@hesburger.ee
Tel. +372 356 6408
www.hesburger.ee

HESBURGER
26. Juuli 1a
Kohti: 22
narva.juuli@hesburger.ee
Tel. +372 55559546
www.hesburger.ee

KFC (FAMA ostukeskuses)
Fama 10, Narva
Kohti: 38
Tel. +372 53033088
www.kfceesti.ee



Toitlustus
Narva-Jõesuus
RESTORANID

KOHVIKUD, PUBID, BISTROOD

Ostukeskus ASTRI
Tallinna mnt. 41
www.astri.ee
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Restoran MELOODIA
Aia 48a
sales@meresuu.ee
Tel: +372 357 9640; faks: +372 357 9621
www.meresuu.ee

Restoran MERETARE
Supeluse 1
Kohti: 45 + 40
meretare@gmail.com
Tel: +372 566 56926
www.facebook.com/meretare

Restoran KUURORT
Aia 3
Tel: + 372 359 9588
info@narvajoesuu.ee
www. narvajoesuu.ee

Restoran FRANZIA
Koidu 10
Tel: +372 444 0038
Kohti: 30
franziaresto@gmail.com
www.facebook.com/Franziaresto

Restoran ROMANTIC GARDEN
L. Koidula 19
info@noorusspahotel.com
Tel: +372 356 7116

Restoran GIOVENTU
L. Koidula 21
Kohti: 70
Tel: +372 3567136
www.noorusspainn.com

Restoran AL MARE
Vabaduse 30
Kohti:100
Tel: +372 35 66 749
restaurant@hotelyes.ee
www.hotelyes.eu

Baar TRAFFIC
Kiriku 2
Tel: +3723544035

Kohvik LEMMIK
Vabaduse 25
lemmikvk@mail.ru
Tel: +372 357 7307

Kohvik VALENTINA
Aia 49
keeping@hot.ee
Tel: + 372 357 7468
www.pansionaatvalentina.com

Kohvik-baar VEAGLES
Mäe 26
to.veagles@gmail.com
Tel: +372 35 77764
www.veagles.ee

Pubi NOORUS
L. Koidula 19D
Kohti: 120
Tel: +372 3567129

MEREPARGI CAFE
Koidula 13a
Kohti: 24
Tel: +372 5206073

Kohvik ALBATROSS
Aia 37
Kohti: 10+24
Tel: +372 56249200

Kohvik KAHKETI
Kahketi
Suur-Lootsi 13
Kohti: 26+20

SUVENIIRID
NARVA

Ostukeskus FAMA
Fama 10
www.fama.ee

Ostukeskus CENTRUM
Tallinna mnt. 42

Ostukeskus TEMPO
Tallinna mnt. 52

MAXIMA XX
Kreenholmi 52
Tiimani 20
www.maxima.ee

PRISMA
Kangelaste 29
www.prismamarket.ee

MAKSIMARKET
Tallinna mnt. 30b
www.coop.ee

Antiigiäri ALEKSANDR
Puškini 13

Kauplus GIFT STUDIO
Kerese 20
Tel. +37255579139

Kauplus KOOKOS
Energia 1

Kauplus SUVENIIRID
Fama 10

Šokoladipood KALEV
Tallinna mnt. 41

POODLEMINE
NARVA
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KOGU INFO NARVAS TOIMUVA KOHTA:
www.visitnarva.ee
Narva Turismiinfokeskus, tel. +3723599137, +3723599087 või narva@visitestonia.com
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond: tel. +372 359 9120 või: kultuur@narva.ee

Narva
Rahvusvaheline Mravinski-nimeline 
muusikafestival 
MAI
Sümfoonilise kammer- ja koorimuusika festivale korraldatakse alates 1995. aastast, meenutamaks XX sajandi üht 
väljapaistvaimat dirigenti, Jevgeni Mravinskit. Igal aastal toimuvatest festivali kontsertidest võtavad osa muusikud nii 
Eestist, Skandinaaviamaadest kui ka teistest riikidest.

Toidulaat “Narva Maitsed” 
MAI
Maikuu viimasel nädalavahetusel toimub Narva jõepromenaadil aasta kõige maitsvam laat, kus Narva ja Narva-Jõesuu 
parimad restoranid ja kohvikud pakuvad oma roogi. 
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Muuseumide öö Narva linnuses ja kunstigaleriis
MAI
Sel ööl on muusemi ja kunstigalerii uksed avatud kõigile huvilistele tasuta; toimuvad kontserdid, näitused ja 
muud erinevad kultuurisündmused.

Maitsev ja lõhnav ajalugu 
Carl Linné aed linnuse Läänehoovis – kummardus Rootsi loodusteadlasele. Siin on Roosiline puhkehoov, 
Loodusehoov, Rändav ürdiaed ning Köögitaimede hoov. Suvel pakub aed võrratut silmailu. Kahe viimatinimetatu 
kujundust muudetakse igal aastal ja need pakuvad lisaks silmailule elamusi ka maitsmismeeltele. 

Lisainfo: www.narvamuuseum.ee  

Narva linna päevad 
JUUNI 
Kõige eredam ja põnevam juunikuu sündmus, mis traditsiooniliselt toimub juunikuu esimesel nädalavahetusel. 
Pidulik rongkäik, spordivõistlused, kultuurisündmused, näitused, messid, käsitööliste laat ja ohtralt meelelahutust!

Jaanipäev  
JUUNI 
Eesti rahva lemmikpüha – üle kogu Eesti süüdatakse jaanituled, öö läbi lauldakse ja tantsitakse ning juuakse jaa-
niõlut. Pajatatakse, et see, kes jaaniööl leiab sõnajalaõie, mis legendi kohaselt õitseb vaid sellel ööl, saab rikkaks ja 
õnnelikuks. On levinud ka uskumus, et kui oled sel ööl üleval kuni hommikuni, siis saad kogu aastaks kindla kaitse!

Narva Energiajooks
JUUNI 
Narva Energiajooksul on erakordne võimalus joosta Euroopa Liidu kõige idapoolsemal jooksurajal kauni Narva jõe 
kaldapealsel!

Lisainfo:  www.jooks.ee

AB
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УВИ Д

ЭТО
 НАДО

 УВИ ДЕТЬ! 

ЭТО
 НАДО

 УВИ ДЕТЬ! Narva ajaloofestival ”NARVA LAHING”
AUGUST
Iga aasta augustikuus taaselustub 300 aasta tagune ajalugu. Linnuse õuele kerkib sõjalaager, toimuvad riviõppused ja 
relvademonstratsioonid. Kõik on valmis peasündmuseks - Põhjasõja lahinguks, millega Narva linn kirjutas 1704. aastal 
end Euroopa ajalukku. Taaselustatakse üks lahingutest, kus relvad ristavad XVII ja XVIII sajandi Vene ja Rootsi ehtsates 
sõdurimundrites võitlejad. Linnuse Läänehoovis, ajutises sõjalaagris, elavad ja toimetavad kõik lahinguosalised, ja nagu 
sajandeid tagasi, tegutsevad seal käsitöölised, kaubeldakse laadal ning pakutakse vanaaegseid sööke ja jooke. Põhjaõues 
tegutseb mitu käsitöökoda, kus saab meistrite juhendamisel ka ise proovida meisterdada või siis osta juba valmis, koha-
peal tehtud suveniire. Pitsikoda, puussepa töökoda, keraamikakoda, sepikoda ja apteek on avatud kõigile külastajatele, et 
tuua ajaloo hõngu veelgi lähemale tänapäevale. Kogu festivali kestel on sissepääs linnuse Põhjaõue tasuta. 
Lisainfo: www.narvamuuseum.ee

Narva linna laadad
MAI, AUGUST JA SEPTEMBER
Siit leiab palju huvitavat, nagu laatadel ikka, sest kauplema tulevad nii kohalikud kui ka pealinna meistrid. Külastajad 
saavad osaleda erinevates meistriklassides. Laadad on hea võimalus narvakatele ja linna külalistele teha kasulikke 
oste ning perega koos rõõmsalt aega veeta. 
Lisainfo:  www.narvalaat.ee

Muusika on igal pool
Muusikaharrastajatel tasub ka Narva ja Narva-Jõesuu kirbule võtta. Siin toimuvad erinevate muusikažanride festi-
valid, kus kõlab nii klassikaline ooper, jazz kui ka autorilaul ja kaasaegne pop-muusika. Narva-Jõesuus saab samuti 
näha ja kuulata igaaastast puhkpillide heitlust.
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Narva Muuseumi ekskursioonid
EKSKLUSIIVNE LINNUSEEKSKURSIOON
Kus asub kindlusesse viiv maa-alune käik? Kuidas lüüakse rüütliks? Keskaja linnusel on 
palju iidseid legende ja saladusi, siin-seal kostub salapärast uksekriginat – võib olla pal-
jastab loss just nüüd mõne oma peidetud saladustest... Kui otsite põnevust, tahate kõndida 
mööda salakäike ning juua veini põleva kamina ees, võtke lahkelt ühendust linnuserahvaga: 
info@narvamuuseum.ee või helistage tel. +372 359 9230
Lisainfo:

Lisainfo:

 www.narvamuuseum.ee

KREENHOLMI EKSKURSIOON
Koos giidiga tehakse ringkäik Kreenholmi suletud territooriumil ning korra põigatakse sisse ka 
vanasse tehase hoonesse, kus on võimalik näha ka ühte suurt ketrussaali, et tajuda paremini 
kogu töö mastaapsust. Marsruut on ca 2,5 km. Lisaks kevadise suurvee ajal saab imetleda 
ainulaadsete Narva koskede vaatemängu, kui hüdroelektrijaam laseb oma veehoidla turbii-
nidest vee jugade kaudu välja. 

info@narvamuuseum.ee või helistage tel. +372 359 9230   
www.narvamuuseum.ee   

Äppi põhised linnarännakud ning interaktiivsed ekskursioonid Narvas ja Ida-Virumaal

Täiendav info:
www.narvamuuseum.ee
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Narva-Jõesuu
Küünlavalgusõhtud heledas pargis
MAI, SEPTEMBER 
Sumedail kevad- ja sügisõhtutel kaunistatakse park ja tiik küünalde ja tõrvikutega. Paviljonis 
mängitakse erinevat stiili elavat muusikat.  

Linna Päevad
AUGUST 
See on suurim sündmus mitmekesise kultuuri- ja spordiürituste kavaga, mis kestab pea terve
nädala vältel. Igal aastal toimub liivaskulptuuride võistlus, meremiilijooks, karneval ja non-
stop-kontsert.

Puhkpilliorkestrite Lahing
AUGUST 
Lahing on tinglik nimetus, sest tegelikult on see orkestrite võistumäng, mille raames esitatak-
se konkursiprogramm ja selle kulminatsiooniks on kõigi orkestrite etteaste ühiskoosseisuna. 
Nii taastatakse kuurortlinna puhkpillimängu traditsioonid. 

Silmufestival
SEPTEMBER 
Silmu püütakse siinkandis juba iidsetest aegadest. Silmud on mujal võrdlemisi haruldased, 
kuid see kala on Narva-Jõesuu kuulsaim kangelane! Toimub kalalaat, saab osta värsket, kui-
vatatud, marineeritud kala ning minna koos kaluritega paadiga jõele silmupüügile. Kalurid 
kostitavad teid värskekapsa-silmusupiga, maitsta võib ka ainulaadset rooga nimega Hunger-
burger – hamburger, mille täidiseks on silmud. (Hungerburg on endine Narva-Jõesuu nimi). Tr
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Aktiivne vaba aeg
Kas teie kireks on aktiivne ajaviide ja sport? Narva pakub teile selleks aastaringselt erinevaid võimalusi! 

NARVAS on olemas spordihall, jäähall, heal tasemel fitness-klubid ja ujula.

Äkkeküla puhkealal asuv terviserada pakub igal aastaajal võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks – valgustatud ühe kilo- 
meetri pikkune terviserada männimetsa vahel on talvel sobiv suusatamiseks ning muul ajal saab seal harrastada kepikõndi 
või tervisejooksu. Valgustatud kelgunõlv on talvel laste rõõmu ja lustimise koht. 

SPORT JA FITNESS
MYFITNESS NARVA FAMA
Fama 10, Narva (Fama kaubanduskeskus)

Tel: +372 357 9370  

ÄKKEKÜLA SPORDIKESKUS
Matkarada, looduserada, suusarent
Tel.: +372 521 3513, +372 5348 5279
http://akkesport.net/

KITESURF

NARVA-JÕESUU SURFIKLUBI

T

Aia tänav 37, Narva-Jõesuu
Теl. +372 5548673

NARVA BAZA
Puškni 25a
www.baza.ee

el.: +372 5550 5959
www.manitoq.com

TENNIS
Vabaduse 35b, Narva-Jõesuu
Tel: +372 525 2335
Rakvere 22d, Narva (Spordihall)
info@narvaspordikeskus.ee, 
narva@spordikeskus.ee
Tel: +372 357 8600
www.spordikeskus.ee

UJULA
Võidu 4, Narva
Tel: +372 359 4834
http://www.skenergia.ee/

JÄÄHALL
26. juuli 4, Narva
Tel: +372 356 6199
http://www.npsk.ee/

JOAORU PUHKEALA
Jalgrattalaenutus, spordiinventari rentimine, 
jõusaal 
Linnuse 2, Narva
Tel. +372 359 9000
info@nla.ee
www.facebook.com/narvalinnaarendus

VABA AEG
VABA AJA VEETMISE KESKUS GAGARIN 
Puškini 5, Narva
info@gagarin.ee
Tel. +372 5649 8326
http://www.gagarin.ee

APOLLO KINO
Tallinna mnt 41, Narva
info@apollokino.ee
Tel. +372 633 6020
www.apollokino.ee

ASTRI PLANETAARIUM
Tallinna mnt. 41, Narva
Tel. +372 356 8110
info@planetaarium.ee  
www.planetaarium.ee 

BOWLING
Tallinna mnt. 41, Narva
Tel. +372 356 7401
info@bombey.ee
http://www.bombey.ee/
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LAZERZONE CENTRE
Linda 4, 20309 Narva
Tel: 5685 4444
www.lazerzone.ee
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Rentige jalgratas ja avastage
Narva-Jõesuu ümbrust
Või laenutage kõndimiskepid ja jalutage päikeseloojangul mererannas – unustamatud hetked
on garanteeritud! Ja ärge jätke kasutamata võimalust teha lihtsalt üks jalutuskäik selles võrratus 
rannaäärses metsas.

Suvel saab veeta aega rannas, mängida võrk- ja jalgpalli, joosta või jalutada parkides, 
laenutada ja sõita jalgratta, rulluiskude või veesõidukitega.

Talvel muutub linn lumiseks muinasjutuks – siis võib kujuneda unustamatuks talvenaudinguks 
suusaretk või jalutuskäik külmunud mere kaldale, karge õhk ja lummav loodus.

Hotellid pakuvad samuti erinevaid sportlikke programme: Meresuu Spa pakub rannajoogat, 
Narva-Jõesuu Spa liikumisravi, kõhutantsu ja kepikõndi. 

Narva-Jõesuu hotellidest saab laenutada ka spordiinventari. 

www.narvajoesuu.ee

www.meresuu.ee

www.noorusspahotel.com
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Narva Jõepromenaad  
Jõepromenaad on Narva ajaloolises südames asuv kaldapealne, ca 967 m pikkune ala, mis 
on idast piiratud Narva jõega, läänest bastionimüüride ja Hermanni kindlusega, põhjast Narva 
Sadamaga ja lõunast Joaoru rekreatsioonialaga. Joaoru rannahoonest saab rentida spordi-
inventari (jagrattad, kõnnikepid jms). Promenaad asub Eesti / Euroopa Liidu ning Vene Föde-
ratsiooni piiri vahetus läheduses.

 

Promenaad on huvitav tänu oma temaatilistele objektidele:

Rootsi terrass on kogupere puhkeala, kus asuvad lastele mõeldud lõvikujulised atrakt-
sioonid;

Dahlbergi lava kujutab endast vabaõhulava; 

Päikeseplats, kus paiknevad suvekohvik, purskkaev ja päikesekell.

Promenaadi piirkond on populaarseim vaba aja veetmise ala Narvas – siin jalutatakse,
kalastatakse, sõidetakse jalgrattaga ning veedetakse muidu meeldivalt aega.

Suvehooaeg promenaadil:  rv r
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 www.facebook.com/NarvaPromenaad/



Planeerides oma puhkust, tutvuge palun eelnevalt
Narva linna kodulehega: www.visitnarva.ee, ja 
Narva-Jõesuu kodulehega www.narva-joesuu.ee
või leidke kasulikku infot Narva Turismiinfokeskusest 
Peetri pl 3, 20308 Narva
Info: narva@visitestonia.com
tel: +372 35 99137, +372 35 99087
www.visitnarva.ee
www.visitestonia.com
Facebook
www.fb.com/visitnarva/

INFO JA TEABETELEFONID:

Narva ja Narva-Jõesuu piirkond on täielikult
kaetud GSM võrguga, Eesti peamised mobiilside
operaatorid on Telia, TELE2 ning Elisa.

* Häirekeskus: 112
* Eesti infoliinid: 1188, 1184, 1182, 16366
* Tehniline abi teedel: 1888, 1880, 15150
* Linnahaigla infotelefon: +372 357 1835
* Rahvusvahelise kõne tellimine, telegrammide 

saatmine: 16 115
* Piiripunkti info: +372 356 6900, +3726989192,

www.eestipiir.ee
* Tolliinfo: 8800814 www.emta.ee
* Transiidiinfo (AS Transservice-N): +372 3560746, 

+372 356004
www.narvatransiit.ee

* Cargobus (kullerteenused): +372 6813444

 

TRANSPORDIINFO:
RONGID:
www.baltijaam.ee; www.elron.ee; www.gorail.ee
Narva Raudteejaam:
Vaksali 22

BUSSID:
www.luxexpress.eu; www.tpilet.ee, peatus.ee
Narva Bussijaam
Vaksali 25, tel: 12550

TAKSOTEENUSED NARVAS:
Ida Takso: +372 55909090; +372 5044444
Gold Takso: +372 55696969
Seti Takso: +372 559 06090
Ton Märts Takso: +372 550 0055
Sõprade Takso: +372 555 55300

TAKSOTEENUSED NARVA-JÕESUUS:
Tel: +372 555 88877; +372 530 09095

TERVIS:

Narva Haigla
Haigla 9, tel: +372 357 1835

Narva Keskapteek
Puškini 13, tel: +372 359 2378

Apteek Narva-Jõesuus:
Poska 26, tel: +372 359 3454
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KUIDAS JÕUDA NARVA
Maanteed pidi auto või bussiga:
Kaugus Tallinnast 210 km, Tartust 184 km,
Pärnust 299 km, Kuressaarest 429 km
Raudtee: rongiga Tallinnast, ligikaudu 2,5 tundi
 

KUIDAS JÕUDA NARVA-JÕESUU
Bussi marsruut nr 31 Narva - Narva-Jõesuu
Täiendav info: www.peatus.ee 
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