A co zimą dla tych,
co nie jeżdżą na nartach?
Nie wszyscy zimą planują wypad w góry, nie wszystkich pociąga białe szaleństwo
na stokach, nie wszyscy też szukają dalekich wyjazdów... Ale każdy z nas potrzebuje
odpoczynku. Dobrym kierunkiem na zimowy urlop są miejsca przepełnione spokojem
i dobrą energią. A takich w Polsce nie brakuje!
Mazowiecki kompleks Manor House SPA****
Pałac Odrowążów***** jest jednym z tych urokliwym miejsc, gdzie zwalnia czas. Ten hotel
bez dzieci (przyjmuje gości powyżej 12 roku
życia), to prawdziwa enklawa ciszy i spokoju
oraz dobrych energii natury. To także najlepsze holistyczne SPA w kraju ze stawiającym na
naturalne metody Studiem Odnowy i unikatową Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, której program odmładzający opiera się
na pobudzaniu procesów samouzdrawiania na
poziomie komórek oraz skutecznie oczyszcza
i odblokowuje przepływ energii w organizmie.

REKLAMA

Takich perełek jest więcej: kojące zmysły
koncerty na misy i gongi tybetańskie, bezchlorowy basen z ożywioną wodą Grandera,
Łaźnie Rzymskie słynące z seansów w płótnach, rytuałów w kompleksie saun, w tym
z nocnego saunowania. Właśnie w strefie
SPA&Wellness można oddać się energetycznym zabiegom i relaksowi w ciepłych, przytulnych wnętrzach. Zwłaszcza zimową porą
potrzebujemy dużej dawki pozytywnej energii, by wzmocnić organizm i pobudzić siły witalne. W Manor House SPA to łatwe
i przyjemne.

Dodajmy jeszcze luksusowy, pałacowy wystrój i rustykalne pokoje Termach Zamkowych, w tym specjalne dla alergików oraz
dworski styl Stajni Platera, gdzie mieści się też
restauracja Manor House SPA. Serwuje się tu
rewelacyjne dania tradycyjnej polskiej kuchni oraz wegańskie potrawy o niezapomnianym smaku i autorskie menu wg „Diety Życia”.
Gości zaskakuje wiele rzeczy: niezwykły
Ogród Medytacji z Magicznym Kręgiem Mocy,
Piramidą Horusa, Spiralą Mocy, Kącikiem Medytacji i Ogrodem Zen; bogaty kącik ziołowy
dostępny całą dobę czy pokojowy program SPA
z kąpielami w kruchach soli himalajskiej ze
sproszkowaną perłą oraz w wysokich wannach
ofuro (również we dwoje), muzyką relaksacyjna w łazienkach i solfeżowa wybrzmiewającą
w określonych częstotliwościach…
A wszystko to z przepięknym widokiem na
rozległy, zabytkowy park z urzekającą przyrodą – czarowny ogród, przepiękny o każdej porze roku. Zimą otulony bajkowo śniegiem. To
miejsce, gdzie można osiągnąć harmonię
i przywrócić wewnętrzną równowagę, z którego wraca się do domu ze wspaniałymi wspomnieniami i zapasem sił.

www.manorhouse.pl

