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Informacja prasowa  

Warszawa, 10.01.2019 r. 

Ferie bez dzieci?  

Rodzice kochają swoje dzieci i zrobią dla nich 

wszystko, ale czasem dobrze zrobić sobie 

urlop od podopiecznych. Czas, kiedy dzieci 

wyjeżdżają na obozy lub do dziadków, jest 

doskonały na romantyczny wypad we dwoje. 

Najlepiej do hotelu SPA dla dorosłych!  

Zimą niektórzy stawiają na rodzinne wyjazdy na narty. Inni szukają egzotycznych podróży w ciepłe 
kraje. A zapracowani wysyłają swoje pociechy na zorganizowane obozy sportowe lub tematyczne  
i korzystając z chwili „wolnego” od dzieci czasem planują romantyczny czas we dwoje lub odpoczynek 
z grupą przyjaciół. Dobrym pomysłem jest wyjazd do Hotelu SPA, zwłaszcza takiego, gdzie dzieci nie 
ma. Również osoby, które nie są rodzicami lub mają już dorosłe dzieci coraz częściej szukają enklaw 
dla dorosłych. Jedną z nich jest Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** w mazowieckich 
Chlewiskach. To pierwszy i obecnie najlepszy polski hotel dla dorosłych (posiada tytuł Najlepszego 
hotelu SPA dla Dorosłych - Perfect SPA for Adults w konkursie Perfect SPA Awards). W okresie od 14 
stycznia do 15 lutego 2019 r. Manor House SPA - najlepszy od lat holistycznym hotelem SPA w Polsce 
- zaprasza na ferie zimowe w SPA dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. 

Urokliwie położony kompleks hotelowy, z dala od miejskiego zgiełku i pośpiechu, w bliskości przyrody 
oraz dobrych sił natury ma równocześnie dobry dojazd. Jest położony w centralnej Polsce, niedaleko 
trasy Warszawa-Kraków. Ponadto leży w regionie, który może się pochwalić czystym powietrzem, jest 
to więc dobre miejsce na odpoczynek, także od groźnego dla zdrowia smogu. W ogólnodostępnym 
miejscu na terenie Manor House SPA znajduje się czujnik Airly, który w czasie rzeczywistym podaje 
czystość powietrza. Jego wskazania można obserwować 
także na stronie www Manor House SPA. 

 Ze względu na wysoką biowitalność, która sięga nawet 
30 tys. jednostek Bovisa (neutralna jej wartość dla 
zdrowego organizmu to 6 500 j. w tej skali), Manor 
House SPA jest nazywany Polskim Centrum 
Biowitalności. Można tu prawdziwie zregenerować 
organizm i pobudzić wewnętrzną energię. Zimowy 
wypoczynek w klimatycznym hotelu Manor House SPA 
pozwala nie tylko odzyskać spokój i harmonię, ale też 
zadbać o zdrowie i młody wygląd. Hotel słynie bowiem 
z biowitalnego SPA z Gabinetami Bioodnowy, oryginalnych zabiegów i unikalnego programu 
odmładzającego opracowanego w ramach Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®. Stosowane tu 
metody pobudzają naturalną zdolność organizmu do autoregeneracji, a w obszernym Menu SPA 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/monitoring-czystosci-powietrza.php
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Na okres ferii zimowych został przygotowany specjalny 
program atrakcji. Można wybrać chociażby 6-dniowy Pobyt SPA 
Wypoczynek lub 3-dniowy Pobyt SPA Relaks czy dowolny  
z romantycznych pakietów pobytowych. Godne polecenia są 
relaksujące kąpiele w kruchach soli ze sproszkowaną srebrzystą 
perłą i soli himalajskiej w pokojach z głębokimi wannami oraz 
Pokojowy Program SPA. Niezapomniane przeżycia niosą kąpiele 
w bezchlorowym basenie z licznymi atrakcjami wodnymi, 

dwugodzinne sesje w Łaźniach Rzymskich – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych  
i wodnych kąpieli oraz saun i wanien zdrowotnych, energetyzująca terapia w Komnacie Biowitalności 
na kamiennych matach przy muzyce harmonizującej czakry i rozprzestrzeniającej się wokół plazmie, 
która łączy działanie: magneto-, termo-, muzyko-, lito i jonoterapii. Warto też skorzystać  
z muzykoterapii podczas sobotnich i niedzielnych koncertów na misy i gongi tybetańskich, 40-
minutowych seansów w Chacie Solnej (terapia wzmacnia i oczyszcza układ oddechowy, rewitalizuje 
układ odpornościowy organizmu, wygładza skórę i nadaje jej zdrowy wygląd - jeden seans zastępuje 
3 dni spędzone nad morzem) oraz poobcować z naturą w przepięknym, zabytkowym parku  
z niezwykłym SPA pod gołym niebem - Witalną Wioską® SPA, ścieżkami dydaktycznymi (przyrodnicza  
i historyczna) oraz Ogrodem Medytacji, który skrywa energetyczne instalacje: Kamienny Krąg Mocy, 
energetyczną spiralę, Ogród Zen i Piramidę Horusa. Dla zwolenników aktywnego wypoczynku  
i miłośników koni polecamy pobyt dla jeźdźców „Szkoła 
Hippiki”, także w wersji dla początkujących. 

Również hotelowa restauracja odpowiada na różne smaki 
Gości. Jak na jedną z najstarszych szlacheckich posiadłości  
w Polsce przystało, serwuje się tu tradycyjną polską 
kuchnię, a także znakomite menu wegańskie oraz zdrowe  
i smakowite potrawy według autorskiej Diety Życia.  

Co powiecie zatem na ferie bez dzieci?  

Więcej informacji na:  https://www.manorhouse.pl/ferie_zimowe_spa.php 

 

- Koniec – 

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel.: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl  

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią  
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym, 
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych 
rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu 
przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury  
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny 
weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów w Gabinetach 
Bioodnowy z najlepszym od lat holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich 
oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym 
dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks 
w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską® SPA. Jest 
to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/ferie_zimowe_spa.php

