ZALETY
HOTEL
Kompleks hotelowy Manor House SPA to prawdziwa enklawa spokoju dla osób dorosłych, przyjazna
weganom i alergikom.
 Hotel Manor House SPA jest w Polsce prekursorem idei hotelu bez dzieci, hotelu przyjaznego
dorosłym, który oferuje Gościom niezmącony spokój i ciszę oraz relaks i komfortowy wypoczynek.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Gości stworzyliśmy miejsce przyjazne weganom
i alergikom.

CERTYFIKATY I NAGRODY
Hotel wyróżniony został licznymi nagrodami i certyfikatami, świadczącymi o wysokim poziomie usług
i rzetelności biznesowej m.in.:
 Złoty standard w obsłudze klienta
 Najlepsze Holistyczne SPA w Polsce 2014/2015
 Najpiękniejsze SPA 2014
 Hotel Roku 2014
 Wspaniałe SPA 2014
 Holiday Check Quality Selection 2014
 Znak jakości VEGE
 Znak jakości ECARF
 Najlepszy hotel konferencyjny

POŁOŻENIE POSIADŁOŚCI


Kompleks hotelowy usytuowany w cichej i malowniczej okolicy, z dala od wielkomiejskiego
zgiełku i hałasu, umożliwia Gościom komfortowy relaks. Posiadłość położona jest na czystych,
ekologicznych terenach, nieskażonych przemysłem i rolnictwem.
 Położenie posiadłości w strefie zdrowego środowiska naturalnego, krystalicznie czyste powietrze,
błoga cisza i spokój, bogactwo fauny i flory sprzyja zdrowemu wypoczynkowi.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ I PRZYRODĄ






Pałac Odrowążów to jedna z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce, której historia sięga
XII wieku. Patronem posiadłości jest św. Jacek Odrowąż (do którego przylgnął przydomek „Św.
Jacek z pierogami”).
Przypałacowy park w Chlewiskach należy do najcenniejszych zabytkowych parków w Polsce –
wpisany jest na "Listę preferencyjnych zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
Posiadłość w Chlewiskach to miejsce narodzin i kultywowania polskości, patriotyzmu i ruchów
niepodległościowych.

DLA CIAŁA, DUCHA I UMYSŁU





















Zakwaterowanie według upodobań i potrzeb, w wybranym pokoju w Pałacu Odrowążów, w Stajni
Platera lub Termach Zamkowych (komfortowo urządzone pokoje różnią się wystrojem i klimatem,
w Termach Zamkowych znajdują się również specjalnie przygotowane pokoje dla alergików)
Autorski „Program Wellness” w każdym pokoju Gościa
Relaksujące kąpiele w kruchach soli ze sproszkowaną srebrzystą perłą i soli himalajskiej
w pokojach typu ofuro i pokojach pałacowych
Możliwość przyjazdu z własnymi zwierzętami
Bezpieczna kąpiel w Basenie Ery Wodnika w krystalicznie czystej wodzie bez chloru, uzdatnianej
innowacyjną metodą Grandera. Kąpiel nie powoduje podrażnień i alergii, chroni i jednocześnie
pielęgnuje skórę.
W trosce o zdrowie i wspaniałe samopoczucie każdego Gościa wprowadzony został system
Grandera do ożywiania wody. Ożywioną wodę Grandera stosujemy w strefie Łaźni Rzymskich,
Basenie Ery Wodnika, Gabinetach Odnowy, w Termach Zamkowych, restauracji oraz w pokojach.
Uzdatnianie wody metodą Grandera prowadzi do otrzymania wysokowartościowej wody, której
właściwości, klarowność i smak zostają znacząco poprawione.
Kąpiele słoneczne na tarasie przy basenie w otoczeniu wspaniałej zieleni
Aktywny wypoczynek (jazdy konne, gra w golfa wodnego i mini golfa, outdoor fitness, pływanie
łodziami, wycieczki rowerowe)
Odrębna Karta Menu dla Wegan, wyróżniona znakiem jakości VEGE
Dla Gości zmagających się z problemem alergii przygotowujemy dania zgodne z ich dietą
i potrzebami.
Dzięki współpracy z lokalnym gospodarstwem sadowniczym oferujemy naszym Gościom gamę
zdrowych, naturalnych soków.
W Studio Odnowy oferujemy holistyczne i energetyczne zabiegi Beauty & Medi, połączone z ideą
anti-aging. Ponadto umożliwiamy korzystanie z zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowanych
specjalnie z myślą o potrzebach wegan i alergików.
Czerpanie dobroczynnej energii z drzew, Kamiennego Kręgu Mocy i Piramidy Horusa
Głęboki relaks i odprężenie podczas „Koncertu na Gongi i Misy Tybetańskie”
Firewalking pozwala przezwyciężyć lęki i wewnętrzne bariery, stymuluje kreatywność i pomaga
odnaleźć wewnętrzną siłę i motywację do działania
Biblioteka SPA umożliwia Gościom zgłębienie tajników wiedzy nt. dobrego samopoczucia, urody
i zdrowia

