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Vihula mõis nimetati parimaks ajalooliseks Euroopa hotelliks 

 
Unique Hotels hotelliketti kuuluv ajalooline 4* Superior Vihula Mõis pälvis mainekal EHA (European 
Hotel Awards) auhinnagalal väärika tiitli “Parim ajalooline hotell Euroopas 2020/Historic Hotel of 
Europe 2020”, mis on väga kõrge tunnustus siinsele turismimaastikule. 
 
„Vihula Mõis on Euroopa turismimaastikul puhkesihtkohana juba hinnatud tegija, varasemalt on mõisa 
autasustatud „Parim mõisamajutus 2018“ tiitliga kultuuripärandi säilitamise, julge minimalistliku 
kujunduse, kõrge klienditeeninduse, innovaatilise köögi, ümbritseva looduse säilimise ning 
jätkusuutlikkuse arendamise eest,“ selgitas Vihula Mõisa tegevjuht Heigo Vare. 
 
„Tänavune auhind on väga kõrge tunnustus tehtud jätkusuutliku töö eest ning tõstab terve Eesti, mitte 
ainult Tallinna, kui atraktiivse puhkusesihtkoha kindlasti veelgi rohkem fookusesse,“ lisas Vare. 
 
Euroopa Hotelli ja Restorani Auhindade (EHA) galal tunnustatakse tipptasemel hotellindust. Auhindu 
jagab igal aastal ajakiri Référence Hôteliers Restaurateurs, et esile tõsta selle valdkonna parimatest 
parimad. 
 
Pärast omaniku vahetust 2008. aastal on Vihula Mõis 12 aasta jooksul täielikult taastatud oma endises 
hiilguses ja ilus ning seeläbi saanud kodumaistele ning välismaistele külalistele saanud armastatud 
kohaks, kus puhata, pidada pidusid, seminare ja muid koosolekuid. 
 
„Auhinnatud restaureerimisprojektis on säilitatud Baltimaade mõisa ajalooline kontseptsioon, 
arendades samal ajal mõisast Baltikumi esimese täisteenindusega mõisakuurorti, kultuurikeskuse ja 
olulise turismimagneti,“ selgitas Vihula Mõisa omanik Hans-Henrik Kjølby. „Samas jätkame 
arendustöödega veelgi - restaureerimine jätkub ja 2020. aasta kevadeks lisandub juurde 8 luksulikku 
tuba ning mõisa väärikusele kohane 700m² suurune kaasaegne ujula- ja saunakeskus.“ 
 
Esimene kirjalik viide Vihula mõisa kohta pärineb 1501. aastast, mil Vihula (Vyoll) mõis kuulus parun 
Hans von Lodele. Taanist pärit von Lode perekond kuulus Eesti vanimate aadliperekondade hulka. 
1703. aasta septembris, Põhjasõja ajal (1700-1721), laastati ja põletati nii mõis kui ka selle ümbrus. 19. 
sajandi alguses Vihula omanikuks Alexander von Schubert. Vihula ehitati tänapäevasel kujul üles von 
Schubertite ajal. Peamiseks sissetulekuallikaks von Schubertite ajal oli piiritusetootmine ja puidumüük.  
 
Vihula Mõis oli 19. sajandil Eesti üks suuremaid ja edukamaid mõisaid. Tänapäeval koosneb mõis 
kahest peahoonest ja 25 ajaloolisest ning renoveeritud hoonest, mis on ümbritsetud 50 hektari 
suuruse kauni pargiala ja metsaga. Mõisa ajaloolistes hoonetes on 75 luksuslikku tuba ja sviiti, Vihula 
Mõisa restoran, Kaval Antsu Kõrts, Vesiveski kohvik, kaasaegne konverentsikeskus ja öko – SPA. Lisaks 
pakub mõis suurel hulgal banketi-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmise võimalusi, sealhulgas 
meeleolukat mängu Baltimaade suurimal minigolfirajal, Vesiveski ja Viinamuuseumi külastust, 
uunikum autode näitust, kontserdilava ja palju muud. 
 
Unique Hotels on Eesti hotellikett, mis opereerib viit hotelli – taskukohaste hindadega City Hotel 
Tallinn, ärihotelli Kreutzwald Hotel Tallinn, kaasaegset Centennial Hotell Tallinn, ajaloohõngulist 
butiikhotelli von Stackelberg Hotel Tallinn. 
 
Lisateavet leiate mõisa kodulehelt www.vihulamanor.com ja www.uhotelsgroup.com või võtke 
ühendust: 

http://www.vihulamanor.com/
http://www.uhotelsgroup.com/


Heigo Vare, tegevjuht: heigo.vare@uhotelsgroup.com või 
Hans-Henrik Kjølby, juhatuse liige: henrik.kjoelby@viahansaborealis.com 
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