Inventeringen är gjord vid  följande platser i Bomarsund:
Franska minnesmärket
Möjlighet att parkera intill informationsskylt, text på svenska och franska. Intill skylten finns
ett rastbord. Hela markytan kring minnesplatsen är gräsbevuxen.
Brännklintstornet
Möjlighet att köra nästan ända fram till tornet. Från platsen leder en trätrappa upp till
området kring tornet med 17 steg och ledstång på ena sidan. Vid parkeringsplatsen finns två
informationsskyltar på fyra språk och härIfrån kan man också ansluta till den 4 km långa
vandringsstigen som leder runt Bomarsundsområdet.
Parkering och del av fästningen vid Furulundsgården
Det finns en asfalterad parkeringsplats intill café och restaurang Furulundsgården med en
informationstavla där markbeläggningen är mycket ojämn. Vid fästningen finns inte anlagda
stigar, utan rätt ojämnt och många nivåskillnader. I detta område fås dock en tydlig bild av
hur stort huvudfästet har varit, det finns gott om byggnadsrester.
Ryska minnesplatsen/Huvudfästet
Här finns en parkeringsplats (10m) intill det ryska minnesmärket, som är placerat på en
stenhäll på gräsbevuxen yta, text på svenska och ryska. Det finns en stor informationstavla
på fyra språk om huvudfästet samt en skylt om Prästö. Intill platsen finns två torrtoaletter
med en nivåskillnad från mark till ingång.
Engelska minnesmärket och södra delen av huvudfästet
Finns i det södra området och kan nås via grusad väg från huvudfästet/väg 2 vid ryska
minnesmärket och till fots (packat grus och gräs) från parkeringen vid Furulundsgården.
Här finns även ett rastbord med tillgänglig utformning. Minnesstenen står på en stensockel
med gräsbelagd yta runtomkring och text på engelska. Gräsytor och grusvägar som leder
runt södra delen av området har en bra framkomlighet med mindre ojämnheter.
Platsen intill Lotsvillan
Det är möjligt att köra upp till Lotsvillan och parkera 50m från huset, därefter tar man sig
fram på ren berghäll. I villan finns en mindre utställning och en trappa leder upp till
entrén.Framför entrén finns ett rastbord med god tillgänglig utformning, placerat dock på
berghäll med ojämnt underlag.
Platsen intill Telegrafen
Hit kommer man med bil, öppen parkeringsplats finns framför byggnaden.Här finns
utställningar bl.a en taktil modell och andra föremål.
Begravningsplatser
Det är framkomligt med bil till platserna i öster. Till de norra platserna finns parkeringsplats
ett stycke innan med gångväg fram. I de östra leder en bred gräsbevuxen gångväg mellan de
olika begravningsplatserna.

Platsen vid Torn A
En tydlig informationstavla finns på fyra språk samt ett rastbord med tillgänglig utformning.
Notvikstornet
Hit leder en bilväg med parkering intill tornet, som är välbevarat. Bredvid tornet finns
rastbord med storslagen utsikt, vägen fram till bordet är gräsbevuxen, stenar och
ojämnheter. Vägen in i tornet är ojämn med uppstickande stenar, från tornet till utsidan
leder en trappa (3+1 trappsteg).

