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UZDRAWIAJĄCE DZIAŁANIE
MIEJSCA MOCY ZIEMI
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NA PRZESTRZENI WIEKÓW WŁAŚCICIELE
POSIADŁOŚCI ZIEMSKIEJ W CHLEWISKACH
ZDAWALI SOBIE SPRAWĘ Z ATRAKCYJNOŚCI
TEGO TERENU, A PRACE RENOWACYJNE
UWZGLĘDNIAŁY KONCENTRUJĄCE SIĘ TU
NATURALNE ENERGIE ZIEMI I KOSMOSU.

Ta wysokowartościowa woda wykorzystywana jest
nie tylko w streﬁe basenu, łaźni rzymskich, gabinetach
odnowy i pokojach, lecz także w gastronomii.

HOLISTYKA

Dawniej kapłani, druidzi, szamani czy mistycy dzięki
intuicji i wrażliwości potrafili odnajdować wyjątkowe
miejsca i wykorzystywać ich uzdrawiające oddziaływanie.
Nazywano je miejscami mocy. Takim energetycznym
punktem ma mapie Polski jest właśnie kompleks
hotelowo-pałacowy Manor House SPA, gdzie można
odczuć głęboką jedność z siłami natury i Kosmosu.
Rezydencja położona jest na czystych, ekologicznych
i nieskażonych terenach, w streﬁe zdrowego środowiska,
krystalicznie czystego powietrza, urzekająco błogiej ciszy
i niespotykanie bogatej przyrody.
Na przestrzeni wieków właściciele posiadłości
ziemskiej w Chlewiskach zdawali sobie sprawę
z atrakcyjności tego terenu, a prace renowacyjne
uwzględniały koncentrujące się tu naturalne energie
Ziemi i Kosmosu. Pałac Odrowążów jest położony
na lekkim wzniesieniu, w otoczeniu zapierającego
dech w piersiach parku z prastarymi drzewami.
Obok głównych zabudowań znajdują się liczne
monumenty i pozostałości architektoniczne:
XV-wieczny pałac Odrowążów, stajnia Platera,
Termy Zamkowe oraz wiele innych tajemniczych
i magicznych reliktów przeszłości.
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Manor House SPA, bazując na holistycznym i energetycznym
podejściu do człowieka, opracował autorski program SPA
– pierwszą w Polsce akademię holistyczną z energetycznymi
zabiegami, reﬂeksologią, kąpielami żywicznymi, bańkami
chińskimi, wyjątkowymi odmładzającymi masażami
twarzy itp. Wszystkie zabiegi i rytuały są dobrane tak,
aby atmosfera spokoju i harmonii napełniła korzystających
z nich gości. Tutaj poznaje się prawdziwe znaczenie
odnowy biologicznej i najwyższy standard usług. Pielęgnacji
podlega nie tylko ciało, lecz także umysł i dusza. Naturalne
miejsca mocy znajdujące się na terenie posiadłości
(zbadane przez Leszka Matelę – eksperta w zakresie
radiestezji i geomancji) stymulują i koncentrują subtelne,
pozytywne energie przyrody oraz energie Ziemi i Kosmosu.
Ich siłę wzmacniają Kamienny Krąg Mocy i energetyczna
Piramida Horusa. Całkowite odprężenie, regenerację sił
i odzyskanie równowagi między ciałem i duszą przyniosą
też energoterapia i wykorzystująca energię drzew
sylwoterapia w Ogrodzie Medytacji. Studio Odnowy
w Termach Zamkowych to natomiast oaza spokoju, harmonii,
wyciszenia i dobrych energii połączonych z ideą anti-aging.

„MASAŻ” DŹWIĘKIEM?

MOC ŹRÓDEŁ
Czerpiąc z mocy źródeł w ożywionej wodzie
Grandera, idealnej dla alergików, można zaznać kojącej
siły termo- i hydroterapii w Rzymskich Łaźniach
czy bezchlorowym basenie. Wodne królestwo wraz
z rytualnymi kąpielami oraz zabiegami balneoterapii
pozytywnie wpływa na cały organizm. Krystalicznie
czysta, bezzapachowa, ożywiona woda Grandera
stabilizowana jonami miedzi i srebra chroni oraz
pielęgnuje skórę, nie wywołując alergii.

Advertorial

Hotel Manor House Spa****
– Pałac Odrowążów***** w mazowieckich
Chlewiskach to nie tylko wyjątkowe
połączenie luksusu i tradycji, ale przede
wszystkim miejsce mocy o dużej
koncentracji pozytywnej energii.

W Manor House Spa każdy fragment ciała może zostać
dotknięty przez wibracje i drgania. Muzykoterapia oparta
na dźwiękach tybetańskich mis i gongów wprowadzi
w głęboki relaks i odprężenie. Zdrowie i biologiczną
witalność zapewnią słowiańskie rytuały zdrowia
w Witalnej Wiosce ® SPA, pierwsze w Polsce japońskie
kąpiele ofuro w kruchach soli himalajskiej czy srebrzystej
soli ze sproszkowaną perłą. Dla wymagających
– wegańskie zabiegi SPA czy zabiegi haloterapii
w relaksacyjno-leczniczej Chacie Solnej.
Osoby aktywne znajdą w posiadłości liczne formy
wypoczynku. Do dyspozycji gości są: stadnina koni
– zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych
jeźdźców, z krytą ujeżdżalnią o powierzchni 800 m², golf
wodny oraz minigolf, a także outdoor ﬁtness dla miłośników
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Przezwyciężający lęki
oraz wewnętrzne bariery rytuał chodzenia po rozżarzonych
węglach (ﬁrewalking) stymuluje kreatywność,
wewnętrzną siłę i motywację do działania.
Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku
są wyśmienita polska kuchnia oraz wyróżnione znakiem
jakości VEGE menu dla wegan. Jako jeden z nielicznych
hoteli w Polsce Manor House SPA otrzymał certyﬁkat
„Hotel przyjazny dla osób z alergiami” oraz znak jakości
ECARF, ponieważ spełnia wymogi zgodne z dietą i potrzebami alergików: specjalnie dostosowane i wyposażone
pokoje, specjalistyczna kuchnia, spersonalizowane zabiegi
SPA, a także w podstawowym wyposażeniu wegańskie,
delikatne, hipoalergiczne i bezzapachowe kosmetyki.

W kuchni goszczą świeże, zdrowe i naturalne produkty
z lokalnych gospodarstw sadowniczych. Można również
napić się naparów z kilkunastu ziół.
Manor House SPA to „enklawa dla dorosłych”, czyli
hotel bez dzieci. Dzięki tej idei goście mogą wypoczywać
w ciszy i spokoju. Dba się tu o najdrobniejsze szczegóły.
Miejsce mocy, prawdziwa oaza spokoju w bliskości natury,
wszechobecna woda i bogactwo zieleni – to wszystko
wprowadza gości w stan głębokiego relaksu i odprężenia.
www.manorhouse.pl
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