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Pięciogwiazdkowy hotel w Pałacu Odrowążów, którego historia sięga XII w. z 18 luksusowo
wyposażonymi pokojami, będącymi połączeniem nowoczesnych rozwiązań oraz wieloletniej tradycji
Czterogwiazdkowy hotel w Stajni Platera z 1886 r. z 19 komfortowymi pokojami w stylu
rustykalnym
Czterogwiazdkowy hotel w Termach Zamkowych z 22 nowoczesnymi pokojami, urządzonymi
z wyjątkową dbałością o każdy szczegół aranżacji, w tym pokojami ofuro SPA z głębokimi wannami
w kształcie beczki do relaksujących i zdrowotnych kąpieli
Malowniczy 10-hektarowy park z licznymi pomnikami przyrody, należy do najcenniejszych
zabytkowych parków w Polsce, gdzie na trzech tematycznych szlakach zwiedzania i rekreacji
(zabytkowym, przyrodniczym i rekreacyjnym) czekają na Gości wyjątkowe atrakcje
Relikty przeszłości w zabytkowym parku krajobrazowym:

Baszta z XVIII wieku, udostępniona do zwiedzania stanowi idealny punkt widokowy

Przypałacowe XV wieczne piwnice, wykorzystywane obecnie na Winiarnię

Studnia Dobiesława z XV wieku na przypałacowym dziedzińcu o głębokości 13 m

Historyczna Lodownia z początku XIX wieku, znajdująca się na północnym stoku wzgórza

Przypałacowe Kapliczki: Bożej Rodzicielki i Świętego Jacka Odrowąża, patrona kompleksu
hotelowego Manor House SPA w Chlewiskach
Stadnina Koni wraz z krytą ujeżdżalnią o powierzchni 800 m2
Bezpieczny, duży parking

ZAPLECZE KONFERENCYJNE







10 stylowych, wielofunkcyjnych sal konferencyjnych o powierzchni od 30 do 280 m2
Wielofunkcyjna hala o powierzchni 800 m2 (wystawiennicza, rekreacyjna, ujeżdżeniowa)
Sala Gościnna z dwiema łazienkami dla oczekujących lub wykwaterowanych Gości
Bezprzewodowy, szerokopasmowy Internet dostępny zarówno na terenie całego kompleksu
hotelowego, jak i w parku
Dwie biesiadne piwniczki w przypałacowych lochach
10-hektarowy park umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych eventów i spotkań, organizację
imprez w plenerze; miejsca na grillowanie, biesiadowanie, pikniki; okoliczne lasy i łąki – możliwość
wykorzystania jako lądowiska dla helikoptera

HOLISTYCZNE I ENERGETYCZNE SPA
















Łaźnie Rzymskie – Termoterapia, kompleks 18-tu parowych, wodnych i masujących kąpieli oraz
saun, wanien, zdrowotnych i relaksujących procedur. W kompleksie Łaźni Rzymskich woda uzdatniana
jest metodą Grandera, kompleks ten jest miejscem szczególnie przyjaznym dla alergików.
Bezchlorowy Basen – Hydroterapia, kryty basen z ożywioną wodą Grandera, idealny dla alergików.
Basen wyposażony jest w liczne atrakcje wodne (rwąca rzeka, wodno-powietrzne gejzery, masujące
siedziska i leżanki, jacuzzi).
Studio Odnowy – Beauty & Medi w Termach Zamkowych. Do dyspozycji Gości - siedem gabinetów
odnowy: trzy gabinety orientalne, dwa gabinety natura, gabinet błotny i gabinet do wykonywania
zabiegów na dłonie, stopy i włosy. W Studio Odnowy wykonywane są energetyczne i holistyczne
zabiegi, połączone z ideą anti-aging. Z myślą o weganach stworzyliśmy Menu SPA dla Wegan.
Witalna Wioska® SPA – Termoterapia, w skład Witalnej Wioski wchodzi 8 chat wykonanych
z drewna pokrytych gontem z osiki (Chata z Ruska Banią, Chata z Sauną Fińska, 2 Chaty z Beczkami
Polskimi, Chata z Sauną świetlną na podczerwień, Chata grillowa, Chata barmana, Chata gospodarza).
Odnowa i relaks w Witalnej Wiosce® SPA pozwoli zadbać o zdrowie i przedłużyć biologiczną
witalność, jest wspaniałym sposobem na integrację, zabawę i wypoczynek.
Pokoje ofuro SPA – Balneoterapia, odżywcze, relaksujące oraz lecznicze kąpiele w pokojach ofuro
z beczkami oraz pokojach pałacowych z głębokimi, wolnostojącymi wannami (kąpiele miodowomleczne z cytrusami, w czerwonym winie z pomarańczą, w korzennych miodach pitnych, w ciemnym
piwie z jabłkami, kąpiele żywiczne, w sodzie oczyszczonej z naturalnym olejkiem pichtowym oraz
w solach).
Ogród Medytacji – Energoterapia – rozległy 10-hektarowy park wokół pałacu, pełny dobroczynnej
energii drzew. W leśnej części ogrodu znajduje się Kamienny Krąg Mocy oraz Energetyczna Piramida
Horusa, miejsca medytacji i przypływu sił witalnych.
Chata Solna – Haloterapia, relaksacyjno – lecznicza Chata Solna, wyposażona w medyczny generator
aerozolu solnego. Szczególnie dobroczynny wpływ na zdrowie osób, borykających się z problemem
alergii.
Koncert na Gongi i Misy Tybetańskie – Muzykoterapia, uczestnicy koncertu zostają poddani
„masażowi” dźwiękiem, a każdy fragment ich ciała zostaje dotknięty przez wibracje i drgania
rezonujących instrumentów.

REKREACJA







10 – hektarowy park ze stawami, relaks w przypałacowym ogrodzie i nad wodą (liczne miejsca
wypoczynku, pawilony, hamaki, leżaki do opalania)
Stadnina Koni, kryta ujeżdżalnia o powierzchni 800 m2, Klub jeździecki Stowarzyszenia Manor
House Dziedzictwo prowadzony przez doświadczoną i uznaną kadrę szkoleniową oraz zawodników
sztuki jeździectwa
Golf wodny, minigolf, sala fitness z profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń, outdoor fitness dla
miłośników ćwiczeń na świeżym powietrzu, bilard; aktywny wypoczynek umożliwią także rowery,
sprzęt Nordic Walking, łodzie do pływania po naszych stawach
Okolica – spokój, bliskość natury, sąsiedztwo lasu, umożliwiają relaksujące spacery; bliskie położenie
wielu atrakcji i zabytków jest idealną propozycją dla miłośników zwiedzania (Chlewiska, Szydłowiec
i Orońsko z ich zabytkami, Rezerwat Geologiczny Niekłań, Bałtowski Park Jurajski, Krzemionki
Opatowskie, Jaskinia Raj, Święty Krzyż i wiele innych)

