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Hotel Manor House SPA z tytułem najlepsze 
Health & Anti-aging SPA! 

W XII edycji plebiscytu SPA Prestige Awards kompleks hotelowy 
Manor House SPA trzykrotnie stanął na podium. Zdobył 
wyróżnienia w kategoriach Holistyczne SPA i  Luksusowe SPA 5*,  
a w Health & Anti-aging SPA pokonał wszystkich konkurentów.  

 

Tegoroczna edycja konkursu SPA Prestige Awards została rozstrzygnięta podczas uroczystej Gali, 

która odbyła się 13 czerwca br. w hotelu Westin w Warszawie. W tym jednym z najważniejszych 

spotkań branży wzięli udział przedstawiciele 

najlepszych polskich hoteli, celebryci i dziennikarze. 

Wieczór uatrakcyjniły pokazy mody, liczne 

niespodzianki dla uczestników oraz koncert Eweliny 

Lisowkiej. Nagrody w imieniu Manor House SPA 

odbierała Marcelina Wrona. Kompleks hotelowy 

Manor House SPA****Pałac Odrowążów***** 

zwyciężył w kategorii Health & Anti-aging SPA. Znalazł 

się także w najlepszej trójce w Polsce wśród 

Luksusowych SPA 5* oraz holistycznych SPA. Tytuł 

najlepszego holistycznego SPA zdobył już trzykrotnie  

w poprzednich edycjach konkursu SPA Prestige 

Awards. 

„Te prestiżowe nagrody są dla nas bardzo istotne, ponieważ jest to nie tylko wybór ekspertów, ale 

także naszych Gości, którzy zdecydowali się zagłosować właśnie na Manor House SPA. Konkurencja na 

polskim rynku hoteli SPA jest ogromna, tym bardziej cieszy nas fakt, że jesteśmy doceniani za 

wyróżniającą się ofertę i jakość obsługi. Dziękujemy za każdy głos. - mówi Grażyna Wrona Prezes 

Manor House ® SPA i dodaje – „Zwycięstwo w kategorii Health & Anti-aging SPA jest dla nas 

szczególnie ważne. Od lat rozwijamy program 

odmładzający w ramach autorskiej Akademii 

Holistycznej Alchemia Zdrowia®. Bazujemy na 

naturalnych metodach wykorzystując prawdziwy cud 

ludzkiego organizmu – jego umiejętności do 

autoregeneracji. Sięgamy po oryginalne terapie, które 

pobudzają procesy samouzdrawiania na poziomie 

komórkowym, skutecznie oczyszczają, usprawniają 

przepływ energii w ciele i wzmacniają siły witalne. Ta 

nagroda jest ukoronowaniem naszych działań”.  

http://www.manorhouse.pl/
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Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA jest nazywany Polskim Centrum Biowitalności, 
bowiem oddziaływanie energetyczne na jego terenie wynosi nawet 30 000 w skali Bovisa (neutralny 
poziom dla zdrowego organizmu wynosi ok. 6500 
jednostek Bovisa). Jest to prawdziwa enklawa 
ciszy i spokoju, hotel dla dorosłych, przyjazny 
weganom i alergikom. Wyróżnia go Biowitalne 
SPA z energetycznymi terapiami, bezchlorowy 
basen ożywiony metodami Grandera i dr. 
Keshego, seanse w płótnach w Łaźniach 
Rzymskich, kąpiele ofuro (również w wersji dla 
dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House), 
koncerty na gongi i misy tybetańskie, rytuały 
zdrowia w Witalnej Wiosce ® SPA i piękny, 
zabytkowy park z niezwykłym Ogrodem Medytacji.  

 

Wszystko to sprawia, że Manor House SPA był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą. Tylko 
w ostatnim czasie otrzymał: znak jakości „V” za najwyższej jakości usługi zgodne ze stylem życia 
wegan, certyfikat jakości 2018 TripAvisor i rekomendację Forbes wiosna-lato 2018. 

XII edycja SPA Prestige Awards składała się z dwóch etapów. Polegała na oddawaniu głosów na 

uczestników konkursu, a następnie po ogłoszeniu wyników cząstkowych, na głosowaniu publiczności  

i gości hoteli na trzy zwycięskie obiekty w każdej kategorii. Równocześnie we wszystkich hotelach 

przedstawiciele Jury przeprowadzili ekspercki audyt w celu potwierdzenia standardów jakości  

i wyposażenia, co zostało zweryfikowane znakami jakości "SPA Quality Standard”.  

Więcej informacji na: www.manorhouse.pl   

       

 

- 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.  
Pałac Odrowążów 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 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 Kamiennym Kręgiem 
Mocy i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 
jednostek w skali Bovisa.   
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