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Vihula mõis

parim ajalooline hotell Euroopas 2020
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„On nii hea mõelda, et Eestimaa puutumatu looduse embuses paikneb selline
terviklikult taastatud luksuslik mõisakompleks.” Rahvusvahelise hotellindusalase
kogemusega Vihula mõisa tegevjuht Heigo Vare on põhjaranniku pärli üle uhke.

uusteist aastat maailma erinevate uhkete hotellide teenuste kvaliteeti edendanud
Heigo Vare lasi end elegantsel Vihula mõisal ära võluda
esimesest kohtumisest peale. Hotellialaseid kogemusi on Varel Austraaliast,
Araabia Ühendemiraatidest, Hiinast, Taist
ja Malaisiast, ent Iirimaa mõisahotell, mis
oli tema esimene välismaine töökoht, on
Vihula mõisale vast kõige sarnasem. „See
tundub kui väike ime, et siin Eestis paikneb niisugune erakordselt terviklik mõisakompleks. Mujal Euroopas oleks sarnase hotelli hinnaklass vähemalt neli
korda kõrgem, ent eestlaste jaoks on eksklusiivne mõisapuhkus siinsamas omal
maal ootamas. Selline teadmine pakub
mulle Vihula mõisa teenuseid üha mitmekesisemaks muutes suurt rahulolu.” Vare
jaoks ei olegi vahet, kas hallata on
700-toaline hotell Hiinas või 78-toaline
hotell Vihulas – pühendumist vajavad
ühtemoodi mõlemad.
„Kõige enam köitis mind Vihula puhul
see, kui eriline ja suur, ent samas terviklik
on see kompleks. Kõik Vihula mõisa hooned on täies mahus taastatud ja siin on
nii palju võimalusi, kuidas ajaloolise
atmosfääriga mõisas puhkamist üha mitmekesisemaks arendada.”

Eriline ballisaal

Vihula mõisa peamaja restoran asub mõisaaegses ballisaalis. Vare selgitab, et ballisaal ei olnudki algselt mõisakompleksi
osana planeeritud, ent kui kunagise mõisaomaniku tütar hakkas abielluma, siis see
pulmapeo pidamiseks ka ehitati. „Nii et
need, kes ajaloolise atmosfääriga Vihulasse
suuremat pidu või pulma planeerivad,
teadku, et just selleks meie ballisaal loodud
ongi. Esimese mõisapulma pidulised jäädvustati ka pildile, mida saab praegugi
Vihula mõisa restorani seinal näha.” Täna-

päeval ühe peo jaoks mastaapset juurdeehitust ei tehta, kuid viinatootmisega rikkaks saanud mõisarahval oli see võimalik.
Sellest sai alguse ka idee viinamuuseumi
loomiseks. „See muuseum on päris uhke,
oleme välja pannud üle 350 viinasordi.”
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Unique Hotelsi ketti kuuluv ajalooline
neljatärnihotell Superior Vihula Mõis
pälvis mainekal auhinnagalal
European Hotel Awards väärika tiitli
„Parim ajalooline hotell Euroopas
2020”, mis on väga kõrge tunnustus
siinsele turismimaastikule.

Külalisi ootavad eriilmelised toad, hiljuti
renoveeriti erinevate saunade, basseini ja
päikeseterrassiga butiikspaa. Siitsamast
algavad ka mõnusa jalutuskäigu pikkused
matkarajad. Kui Vare kontoritööst pausi
teeb, jalutab temagi mõtete tuulutamiseks mõisa juurest algavatel matkaradadel. „Aga randa võiks minna pigem jalgratastega, neid saab ka rentida. Golfiautod on aga selleks, et mõisa territooriumi
piires väike avastusring teha. Romantiline
mõisatiik on samuti külaliste poolt kasutuses – saab paaditada ja vesijalgratastega sõita ning Eesti, Läti ja Leedu teemaline väligolfiala on meil lausa Baltimaade suurim,” loetleb Vare mõisa meelelahutusi.
„Oleme ka peredele mõelnud ning suurima rõõmuga pakume võimalust vahvaks perepuhkuseks kuni suve lõpuni,
sest kaks kuni kuueaastast last majutuvad, söövad lastemenüüst õhtusööki ja
naudivad vaba aja tegevusi tasuta. Tegemist ja vaatamist on siin tõesti palju.
Külalised ütlevad päris tihti, et paarist
päevast kipub vaheks jääma, tuleb kas
kauem olla või tagasi tulla.”

