
AJALUGU
Esimene kirjalik viide Vihula mõisa kohta pärineb 1501. aastast, mil Vihula Mõis kuulus parun Hans von 
Lodele. Sajandite jooksul vahetas mõis korduvalt omanikke ning Vihula ehitati tänapäevasel kujul üles von 
Schubertite ajal, kes elasid mõisas 1939. aastani. Ajalooline peahoone valmis 1880ndatel aastatel, kuid suur 
osa mõisa territooriumil olevatest hoonetest ehitati perioodil 1820�1840. Alates 1991. aastast on mõis 
Vihula mõisaettevõtte ja Unique Hotels Groupi omandis, 2008. aastal algas kogu mõisakompleksi põhjalik 
renoveerimine ning 2012. aastaks restaureeriti kogu mõis täielikult.

MAJUTUS

Vihula Mõis pakub luksuslikku ja romantilist majutust seitsmes mõisa ajaloolises hoones. Kokku on mõisas 
75 luksuslikku ja mugavat külalistetuba ja sviiti: 41 standardtuba, 9 ZEN tuba, 15 ZEN deluxe 
https://www.vihulamanor.com/et/tegevused/vaba-aja-hooned/tuba, 9 ZEN sviiti ja 1 ZEN presidendisviit.

Kõikides tubades leiab kombinatsiooni elegantsest ajaloolisest õhustikust, julgest disainist ja kaasaegse-
test mugavustest. Näiteks on toas olemas kiire internetiühendus, televiisor, rahvusvahelise otsevalimisega 
telefon, kohvi ja tee valmistamise võimalus, seif, minibaar ja föön. Lisaks on ZEN tubades ja sviitides olemas 
raadiod, hommikumantlid ja toasussid ning mullivann või du�iruum.

RESTORANID JA BAARID

Vihula Mõisa restoran asub mõisa peahoone 1. korrusel ja mahutab kuni 100 külalist: 50 külalist ballisaal, 30 
külalist mahutab Lounge ruum, 20 külalist mahutav Raamatukogu saal ja Korstnatuba on sobilik väikeste 
intiimsete õhtusöökide jaoks. Lisaks on restoranil mõisaterrass mõisapargi vaate nautimiseks ja Päikese-

terrass päikeseloojangu ja kokteilide nautimiseks.
Ajaloolises jääkeldris asuv maalähedane Eesti kõrts Kaval-Ants mahutab kahe korruse peale kuni 100 
külalist ning suvel veel lisaks 50 külalist terrassile.

Peidetud pärl keset Eesti põhjarannikul asetsevat Lahemaa rahvusparki. 
Vihula Mõis on 16. sajandist pärit elegantne mõis, kust leiab kaks peahoonet, 25 ajaloolist lisahoonet ja 

50 hektarit kaunist pargiala. Mõis asub Mustoja jõe ääres Lahemaa rahvuspargis,     
4 km kaugusel Läänemere rannikust, 90 km Tallinnast ja 290 km Peterburist.

VIHULA MANOR COUNTRY CLUB & SPA



Sööke, vastuvõtte ja pidusid saab korraldada Vihula Mõisa konverentsikeskuses, Palmimaja banketisaalis, 
hotelli Lobby alal ja Vihula Mõisa veinikeldris. Vesiveskist leiab Vesiveski kohviku ja suveterrassi, mis 
mahutab umbes 30 külalist.

KONVERENTSID JA ÜRITUSED

Ajaloolises aidahoones asuvast Vihula Mõisa Konverentsikeskusest leiab originaalsed paekiviseinad, 
kaasaegse parkettpõranda ning suured klaasuksed. Sissepääsu juures on vastuvõtu- ja kohvipauside ala 
ning kolm konverentsisaali: 2-korruseline Constance'i konverentsi- ja kontserdisaal 160 külalisele; Ursula 
konverentsisaal 90 külalisele; ja Dora konverentsisaal 40 külalisele.
Aristokraatlik Palmimaja banketisaal mahutab kuni 80 delegaati ja seda kasutatakse sageli erinevate 
pidulike õhtusöökide, pulmade, vastuvõttude ja intiimsemate kontsertide korraldamiseks.
Õliaida seminariruum, Viinaköök, Teemaja ja von Schuberti Koosolekuruum sobivad väiksemateks 
koosviibimisteks nagu ümarlauakohtumised või ajurünnakud ainulaadses ja meeldejäävas õhkkonnas.

VIHULA MÕISA ÖKO-SPA

Ajaloolises tõllakuuris asuv Vihula Mõisa öko-SPA on butiik-spa, mis ühendab endas pärandit, loodust ja 
luksust kaasaegse mugavuse ja moodsa tehnoloogiaga. Spaakompleksis on 8 elegantset mõisa stiilis 
protseduuride tuba, vastuvõtu- ja spaalong, traditsiooniline puuküttega saun ja päikeseterrass koos mulli-
vanniga.

VIHULA MÕISA SAUNA- JA UJUMISKESKUS

Vanas karjalaudas asub üks Vihula Mõisa suurim - Eesti moodsaim ujula- ja saunakeskus. Keskuses 15-
meetrine bassein massaa�itoolidega, lastebassein, külmavee bassein, kaks 38°C mullivanni ning lounge ja 
puhkeala. Saunahuvilised saavad nautida 80°C soome sauna, 95°C suitsusauna, 60°C sanaariumi ja 50°C 
aurusauna. Hoones asub ka spordisaal.

VABA AJA TEGEVUSED

 Sepikojas asuvas Vihula Mõisa Peokeskuses on peoruum kaminaga. Peokeskuses on võimalik korraldada 
õhtusööke, tantsu- ja karaokeõhtut ning palju muud. Peoruum on mugavalt ühendatud sauna-
kompleksiga, kust leiab mugava puhkeala ning elektrikerisega soome sauna, traditsioonilise puuküttega 
kerisega vene sauna ja külma/kuuma vanniga jõeäärse terrassi.

 Multifunktsionaalne spordiväljak sobib ideaalselt tennise, sulgpalli, jalgpalli, käsipalli, korvpalli, võrkpalli, 
uisutamise ja jäähoki jaoks (talvel).



Vihula Manor Hospitality OÜ   

Vihula, Lääne-Virumaa, 45402 Eesti

Telefon: +372 326 4100

Broneerimine: reserv@uhotelsgroup.com      

Üritused: events.vihula@uhotelsgroup.com   

Zen SPA:  spa.vihula@uhotelsgroup.com

Info: info.vihula@uhotelsgroup.com

VIHULA MANOR COUNTRY CLUB & SPA KUULUB UNIQUE HOTELS GROUP�I.

Eripärased ruumid sündmuste korraldamiseks Tallinna kesklinnas.
Tunnetage mõisalikku elegantsi!

ing close to the Kristiine Shopping 
Center and the National Library of 

Estonia, only 10 minutes walk 
from the

 www.uhotelsgroup.com

 Kas tahate teada, kuidas on võimalik reisida läbi kolme Balti riigi - Eesti, Läti, Leedu ning külastada nende 
riikide pealinnu ja vaatamisväärusi vaid ühe tunniga? Vihula Mõisa minigolfi mängul �Tour de Baltics� on 
täiesti uus kontseptsioon, mis tõstab esile kolme Balti riigi looduse ja arhitektuuri 18-augulisel rajal, millel 
on palju harivaid kui ka meelelahutuslikke omadusi.

 Öko-Farm asub 19. sajandi hobusetallis ja on avatud kõigile külastajatele. Teiste loomade hulgast võib leida 
ka küülikuid, kanu ja lambaid.

 Vesiveski asub Mustoja jõe ääres ning hoonest leiab kingituste ja disainipoe ning Vesiveski kohviku 
suveterrassi ja külastuskeskusega, kust saab osta pileteid ja rentida spordivahendeid.

 Vaba aja veetmise võimaluste hulka kuulub ka paadisõit Mustoja jõel, matkamine loodusradadel, kinnistu 
ümbruses matkamine golfikärudega, pikniku pidamine ja jalgrattasõit mõisa ümbruses ning Lahemaa 
rahvuspargis.

 Üritused ja hariduslikud töötoad: suvekontserdid, õhtusöögid, näitused ja töötoad, laadapäevad ja palju 
muid tegevusi, mis sobivad igas vanuses inimestele.


