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Nagroda magazynu VIP dla Manor House SPA Chlewiska
w kategorii „Hotel SPA”
Jubileuszowa gala 10-lecia magazynu „VIP Polityka Biznes Fakty” odbyła się 10
października. Podczas uroczystości nagrodę „Hotel VIP-a 2013” otrzymał luksusowy
obiekt Manor House SPA Chlewiska, który mieści się w historycznym Pałacu
Odrowążów w woj. mazowieckim, 130 km od Warszawy.
Gala „VIP Polityka Biznes Fakty” odbyła się 10
października w hotelu Sheraton w Warszawie. W
ekskluzywnej atmosferze i artystycznej scenerii
wręczono nagrody w kategoriach takich, jak:
Zdrowie, Kultura, Muzyka, Film, Nauka, Finanse,
Prawo oraz Przemysł. Wyróżniono także firmy i
produkty VIP m.in. w kategoriach Hotel, Samochód,
Jacht, Produkt luksusowy, Gadżet… Pełen wrażeń i
pozytywnych emocji wieczór upłynął gościom na
eleganckich jubileuszowych występach wokalnych,
muzycznych i tanecznych oraz biznesowych
rozmowach w kuluarach. Galę prowadzili Anna
Popek i Michał Olszański, a swoją obecnością
uświetnili ją znani aktorzy i artyści, m.in. Bożena
Dykiel, Emilian Kamiński, Tomasz Stockinger,
Zbigniew Buczkowski, Jan Englert, Robert
Korzeniowski, Krystyna Kofta.
Fot. Manor House SPA Chlewiska
Statuetka „Hotel VIP-a” w kategorii „Hotel
SPA” przyznana przez magazyn VIP Polityka
Biznes Fakty
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Nagrodę – statuetkę „Hotel VIP-a 2013” w kategorii
Hotel SPA dla Manor House SPA Chlewiska odebrali
dyrektorzy obiektu Dorota Tokarska i Arkadiusz Tomczyk. Manor House SPA to
wielohektarowy kompleks, okolony zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody wpisanymi
na "Listę preferencyjnych zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Pokoje dla gości mieszczą się też w Pałacu
Odrowążów, ich magiczny klimat i ducha historii wyczuwa się dzięki dbałości z jaką obecni
właściciele podchodzą do każdej zmiany i każdej innowacji wprowadzanej do Pałacu.
Wszystko w kompleksie Manor House SPA jest przemyślanym i konsekwentnym działaniem

prowadzącym do jak najlepszego samopoczucia gości odwiedzających obiekt
wypoczynkowy – zarówno w Pałacu Odrowążów, Termach Zamkowych oraz Stajni Platera.
– Jest nam niezmiernie miło, że Manor House SPA Chlewiska zostało nagrodzone statuetką
Hotel VIP-a w kategorii „Hotel SPA” oraz wyróżnione w tak znamienitym gronie. To
potwierdza prestiż i długoletnią pracę jaką wkładamy w codzienne udoskonalanie się, aby
naszym gościom zapewniać jak najlepsze usługi SPA – mówi Dorota Tokarska, dyrektor ds.
marketingu w Manor House SPA Chlewiska.
Manor House SPA ceniony jest także
przez wiele osób ze świata biznesu i
show biznesu, odwiedzają go m.in.
Agnieszka Dygant, a także Anna
Popek,
która
podczas
gali
powiedziała o Manor House SPA:
„Jestem zachwycona i zauroczona
miejscem jakim jest Manor House
SPA”.
Indywidualne podejście
Fot. Manor House SPA Chlewiska
Pałac Odrowążów

Holistyczne podejście do człowieka,
jego duszy i ciała wyraża się w Manor
House SPA praktycznie w każdym działaniu. Świeżo oddane pokoje po remoncie Pałacu
Odrowążów również wpisują się w ten trend – przestronne, jasne, o przemyślanej aranżacji i
rozplanowaniu drzwi oraz przejścia z sypialni do łazienki. Wszystko z myślą o komforcie
gości i z pełnym zaangażowaniem w relaksujący pobyt w Manor House SPA Chlewiska.
Atrakcyjny i unikalny program zabiegów
Specjaliści Manor House SPA Chlewiska już 7 lat temu opracowali i wprowadzili program
„Sześć Kluczy do Holistycznej Metamorfozy”. To unikalny program oparty na filozofii bycia w
harmonii z samym sobą i otoczeniem. Są to:
1. Witalna Wioska® SPA – ze słowiańskimi rytuałami zdrowia
2. Ogród Medytacji – z energią drzew i Kamiennym Kręgiem mocy
3. Łaźnie Rzymskie – z 18-toma procedurami zdrowia i relaksu
4. Basen Ery Wodnika – z ożywioną wodą Grandera z jonami srebra
5. Studio Odnowy – z terapiami energetycznymi
6. Pokoje Ofuro SPA – z własnym programem wellness & SPA

Informacje dodatkowe o firmie:
Właścicielem wpisanego do Rejestru Zabytków Zespołu Pałacowo – Parkowego w Chlewiskach, w którego skład
wchodzi Pałac Odrowążów, Stajnia Platera oraz Termy Zamkowe, od 1999 roku jest spółka Manor House. Firma
nieprzerwanie od 2000 roku inwestuje, przywracając zabytkom dawną świetność, jednocześnie poszerzając bazę
noclegową, rekreacyjną, gastronomiczną i konferencyjną w obiektach. Posiadłość Manor House powiększyła się
już o kilka nowych atrakcji, m.in. Oranżerię z Basenem oraz Łaźnie Rzymskie. Firmę Manor House wyróżniają
oryginalne i innowacyjne usługi skierowane do klientów indywidualnych jak i grupowych, niespotykane w innych
obiektach, a oparte na autorskim programie Sześć Kluczy do Holistycznej Metamorfozy. Manor House oferuje
komfortowy wypoczynek i niezapomniane wrażenia z dala od wielkomiejskiego zgiełku i „cywilizacji”.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.manorhouse.pl
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