
N
üüd kujuta ette 
kitsaid järske 
treppe, vanu 
mõisahoone 
originaalseid 

laudpõrandaid ja pakse kivi-
seinu. Need on praeguseks 
endale uue funktsiooni saa-
nud ja mõisahoone sisemus 
on varustatud kõikide kaas-
aegsete mugavustega, mis 
oleks kunagisi mõisaoma-
nikke kahtlemata hämmasta-
nud.

Ja nüüd mana silme ette 
pilt hetkest, kui sina ja su 
kõige kallim ütlete teinetei-
sele “jah” just seal, selles aja-
looliselt kaunis kohas, Vihula 
mõisas.

Pulm sinu soovide järgi
Päev, mis on uue ja imelise al-
guse lugu, on iga noorpaari 

puhul eriline. Mõnele meeldib 
lihtsus ja looduslähedus, tei-
sele luksuslik ja uhkeldav täht-
päeva tähistamine.

Vihula mõisas on korralda-
tud eri stiilides pulmi. Ilusad 
on olnud näiteks 20.–30. aas-
tate stiilis retropulmad, kus 
püüti muusika ja riietumisega 
väga täpselt ajastut tabada. 
Peigmehed on saabunud tsere-
mooniale isegi helikopteriga ja 
pruudid uhkes tõllas ja hobu-
kaarikuga. Külalistele meele-
olu loomiseks on korraldatud 
suuri ja meeldejäävaid eten-
dusi, kus akrobaadid keeruta-
vad end lintidega puude otsast 
alla ja õhtu lõpeb vägeva tulee-
tendusega. Palju elevust teki-
tas kord noorpaari saabumine 
kuumaõhupalliga.

On pulmi, mida noorpaar on 
otsustanud tähistada vaid oma 
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Kujuta ette pilti: aeglase vooluga Mustoja jõgi 
lookleb ümber suursuguste vanade puude ja 
mahlaka rohelusega mõisapargi, misjärel laie-
neb vesiroosidega kaetud, väikeste saarekeste 
ja romantiliste kaarsildadega tiigiks. Kõige kau-
gemas tiigisopis on vana vesiveski ja tamm, 
kust avaneb maaliline vaade tiigilt peegeldu-
vale mõisakompleksile. 

väga lähedaste inimeste seltsis 
ning on ka saja ja rohkema kü-
lalisega pidusid. Meeldejää-
vaks teeb selle päeva aga eel-
kõige noorpaar ise. Samas 
annab Vihula mõisa pere kõik, 
et aidata igati kaasa nõu, jõu ja 
ideedega ning seda kõike on 
neil aastakümnete jooksul ko-
gunenud suurel hulgal. Mõisa-
poolne sündmuse korraldaja 
on terve päeva abiks, et pruut-
paari tähtsaim päev sujuks vi-
perusteta. Soovi korral saab 
abi ka lilleseadjatelt, pulmaisa-
delt või muusikutelt, kellega 
on aastaid koos tegutsetud ja 
keda julgetakse noorpaaridele 
kõhklusteta soovitada. Mui-
dugi ei tähenda see seda, et 
appi ei võiks kutsuda hoopis 
teile meelepäraseid inimesi.

Miks just Vihula mõisas?
Vihula mõisa neljatärnihotellis 
Superior on kokku 75 tuba, 
kuhu mahub korraga ööbima 
150 inimest. Järgmise suve al-
guseks on plaan tubade arvu 
suurendada, et pakkuda hu-
bast ja mõnusat mõisamaju-
tust veelgi rohkematele. 

Peosaal mahutab kokku sada 
inimest ja kui pulma on kutsu-

tud rohkem külalisi, on võima-
lik pikendada saali uhkete tel-
kidega. Kaasaegsed 
võimalused ja lahendused on 
nii ilusad, et teinekord ei pane 
külalised tähelegi, et kogu pidu 
ühes saalis ei toimunud. Väga 
ilusad on olnud ka õhtusöögid, 
mis on leidnud aset peosaalist 
väljas, mõisa õunaaias või par-
gis.
Vihula mõis tunneb uhkust 
oma ajaloo üle ja see peegel-
dub ka sealsetes menüüdes, 
mille põhirõhk on kohalikul 
köögil. Üsna mitmed retseptid 
pärinevad ka mõisa vanast ko-
karaamatust. Teine oluline eri-
pära on see, et rõhku on pan-
dud võimalikult 
looduslähedasele toidule. Pal-
jud toorained on pärit mõisa 
oma aiast ja naabertaludest. 
Peakokk Fred Ruubel kuulab 
ära ka erisoovid ja mõtted ning 
menüüd saab alati meelepära-
semaks muuta.
Vihula mõisal on palju kordi 
olnud au olla tunnistajaks sel-
lele erilisele jah-sõnale ja ka 
naisekspalumistele ning isegi 
kuldpulmadele. Miks ei võiks 
järgmine olla just sinu eriline 
päev?
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