
 

 

 

Eesti-Vene unikaalse kindlusansambli ühise 

turismitoote arendamine. II etapp 

EstRusFortTour-2 

 

Prioriteet 1         Sotsiaalmajanduslik areng 

Meede 1.3    Turismi arendamine   

 

         

 
 



 

Projekti lühikirjeldus 

Narva- Ivangorodi kaksiklinnades, Eesti – Venemaa piiril asub ainulaadne kultuurilise, 

ajaloolise ja turismiväärtusega kindlusansambel, mida ei kasutata täies ulatuses põhiliselt 
väljaarendamata turismiinfrastruktuuri ja halva ligipääsetavuse tõttu. Lisaks infrastruktuuri 
halvale ligipääsetavusele oli tuvastatud ka turismialase informatsiooni vähene 

kättesaadavus. Käesolev investeeringuprojekt on Interreg IIIA Programmi raames aastatel 
2006-2008 teostatud EstRusFortTour projekti jätkuprojekt, mis on suunatud unikaalse 

kindlusansambli kui ühise turismitoote arendamisele.  

EstRusFortTour projekti uuringud on selgelt toonud esile kindluste halva juurdepääsu ühe 
PEAMISE PROBLEEMINA või “pudelikaelana”, mida tuleks lahendada kõige esimesena, et 

luua ühine piiriülene turismitoode kõige edukamal ja jätkusuutlikumal viisil. 
Infrastruktuurile hea juurdepääsu võimaldamine ning uuendusliku ühise turismiteenuse 

(audio-tuur) arendamine parandab oluliselt piiriülese koostöö piirkondlikku 
konkurentsivõimet kui ühise turismi reisisihi, keskuse ja peamise turismimagneti. 

Projekt on asjakohane Narva-Ivangorodi sihtregiooni konkreetsete vajaduste ja piirangute 

kontekstis. 
 

 

Üldine eesmärk 

Narva ja Ivangorodi kindlusansambli ühise turismitoote arendamine läbi piirkonna 
ainulaadse ajaloolise pärandi arendamise eesmärgiga tagada Narva/Eesti ja 
Ivangorodi/Venemaa piiriülese regiooni kiire areng ja konkurentsivõime kui ühise turismi 

reisisihi, keskuse ja peamise turismimagneti. 

 

Konkreetne eesmärk  

 Parandada Narva ja Ivangorodi kindlusansambli ligipääsetavust läbi 
juurdepääsuteede integreeritud täiustamise ajakohastades neid ja tehes neid 

paremini leitavaks;  
 Suurendada juurdepääsu territooriumi ohutust ja atraktiivsust ning uuenduslike 

meetmete rakendamise abil parandada turismialase informatsiooni kvaliteeti ja 

kättesaadavust.  
 

Toetuse saaja  

Narva Linnavalitsus, Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Eesti) 

 

Partnerid  

 Kohaliku omavalitsuse “Kingissepa munitsipaalrajooni Ivangorodi linn” 

administratsioon (Venemaa) 

 Narva Muuseum (Eesti) 



 

Oodatavad tulemused  

 Paranenud Ivangorodi turismiinfrastruktuur:  

o Rajatud juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde – pikkusega 320m 
turistidele (ca 177 000 turisti aastas) ja kohalikele elanikele (ca 75 000 

elanikku); ehitatud üldkasutatav tualett kindluse lähedusse; 
o Loodud võrdsed kindluse külastamise võimalused erinevatele gruppidele 

(lastega pered, puuetega inimesed) - tõusev linnusetee on rekonstrueeritud: 

rekonstrueerimise ala 350 м2 koos spetsiaalse kaldteega; 
o 30% võrra suurenenud turistide ja külastajate arv;  

 Paranenud Narva kindluse turismiinfrastruktuur:  
o Rekonstrueeritud 13,538 m2 suurune juurdepääsu ala. Teostatud 

maastikukujundus; 

o Loodud võrdsed kindluse külastamise võimalused erinevatele gruppidele – 
lastega pered (rajatud temaatiline lastemänguväljak), parema kvaliteediga teed, 

paranenud puuetega inimeste juurdepääs Narva kindluse kompleksile; 
o 10% võrra suurenenud turistide ja külastajate arv;  

 Paranenud elukeskkond (ca 75000 piiriülese piirkonna elanikku); 

 Paranenud juurdepääs Narva ja Ivangorodi kindlusansamblile;   
 Loodud uuenduslik turismiteenuse toode, mille eesmärk on suurendada piiriülese 

regiooni atraktiivsust, töötatud välja ühise teenuse turustamise strateegia. 
Turismialase teabe kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud. Uue teenusena on 
valmistatud ühine audio-tuur Narva ja Ivangorodi kindluste kohta, kasvanud nõudlus 

erinevate turismiteenuste vastu, võrdsed võimalused erinevatele gruppidele (kolmes 
keeles, üksik- ja grupituristid);  

 Teabe levitamine aitab oluliselt kaasa teadlikkuse tõstmisele turistide, turismi- ja 
turismiga seotud ettevõtete, sidusrühmade, kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 

rahvusvahelise tasandi potentsiaalsete investorite ning laiema avalikkuse seas 
seoses kindlusansambli ligipääsetavuse arendamisega.  
 

Lõppkasusaajad  

 Piiriülese ala külastajatest sise- ja välisturistid (ca 177 000 turisti aastas) 

 Kohalik elanikkond (65 506 elanikku Narvas ja ca 11 200 Ivangorodis) 
 Turismiettevõtted  
 Narva ja Ivangorodi muuseumid  

 

Kestvus 

28 kuud 

Eelarve  

Kogueelarve: 1 824 564,85 EUR 

Programmi kaasfinantseering: 1 642 108,36 EUR (90%)                                                                                   

Projektipartnerite kaasfinantseering: 182 456,49  EUR (10%) 

Kontaktisik 

Pr Natalia Orava   natalia.orava@narva.ee / +372 359 90 85 
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