
Viinakollektsioonid 
Vihula mõisa viinamuuseumis

Collections of vodkas 
at Vihula Manor Vodka Museum

Vihula mõisa viinamuuseumis on 
neli erineva sisuga viinakollektsiooni:

Vihula Manor Vodka Museum features 
four collections of vodkas:

MAITSEVIINADE KOLLEKTSIOON: 
võlvruumis
Maitsestatud viinade kollektsiooni eesmärgiks 
on näidata, kui suur on erinevate maitseainete 
spekter tänapäeva viinade maailmas, et rahulda-
da pea igat maitset ja vajadust.

VENE KVALITEETVIINADE 
KOLLEKTSIOON: Vene viina kambris
See Vene esmaklassiliste viinade kollektsioon 
koosneb viinadest, mis on kogutud üle kogu laia 
föderatsiooni ja mille hulgas on mitmed haruldasi 
Imperial Collection pudeleid.

MAAILMA ERI MAADE VIINADE 
KOLLEKTSIOON: väikeses saalis 
Selles kollektsioonis on viinad erinevatest riiki-
dest ja piirkondadest üle maailma. Need viinad 
on unikaalsed, eelkõige kas ajaloo, destilleerimis- 
ja filtreerimistehnoloogia või kaubamärgi poolest.

EESTI VIINADE KOLLEKTSIOON: 
suures saalis
Kui Eesti taastas oma iseseisvuse ja vabaduse  
1991. aastal, täienes traditsioonilisemate viina-
markide valik paljude uute kaubatmärkidega. 
Eesti viinade kollektsioon annab tunnistust 
kaasaegse Eesti viinatootmise mitmekesisusest.

COLLECTION OF RUSSIAN 
PREMIUM VODKAS  
in the Russian Vodka Chamber
This collection of Russian premium vodkas 
consists of vodkas collected from all over the vast 
federation, including a number of rare bottles of 
the Imperial Collection.

COLLECTION OF FLAVOURED 
VODKAS in the Vaulted Room
The aim of this collection of flavoured vodkas 
is to showcase how many different agents are 
used nowadays to flavour vodka and to cater 
for almost any taste and need.

COLLECTION OF VODKAS FROM 
AROUND THE WORLD  
in the Small Hall
This collection features vodkas from a variety 
of countries and independent regions around 
the world. When it comes to history, distillation 
and filtration technologies and branding, many 
of the vodkas represent something unique.

COLLECTION OF ESTONIAN 
VODKAS in the Grand Hall
When Estonia re-established its independence 
and freedom in 1991, more traditional vodka 
brands were complemented with a lot of new 
brands. This collection of Estonian vodkas 
is a testament to contemporary diversity of  
Estonian vodka production.

These fine collections reflect the traditions and 
skills of vodka distillers in many countries and 
the innovation and diversity of modern vodka 
production.

Need viinakollektsioonid peegeldavad paljude 
riikide viinadestilleerijate traditsioone ja oskusi 
ning kaasaegse viinatootmise uuenduslikkust ja 
mitmekesisust.


