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Informacja prasowa  

Warszawa, 9.04.2019 r. 

Manor House SPA liderem wśród 

luksusowych hoteli dla dorosłych 

Mazowiecki kompleks hotelowy w IX edycji 

konkursu o tytuł Polish Businesswomen 

Awards został wyróżniony tytułem: Lider 

wśród luksusowych hoteli dla dorosłych.  

5 kwietnia br. w Hotelu Bellotto na warszawskiej Starówce odbyła się gala 

konkursu Polish Businesswomen Awards organizowanego przez redakcję 

magazynu Businesswoman & Life. Uroczysty wieczór poprowadził Jacek 

Borkowski, a zaszczyciło go swoją obecnością zacne grono osobistości ze świata 

mody i biznesu. Na Gości czekało wiele atrakcji, m.in. występ śpiewaków 

operowych z grupy LEON VOCI, pokazy mody oraz wręczenie nagród w różnych 

kategoriach. Wśród nagrodzonych osobistości znaleźli się: Gosia Baczyńska, 

Maciej Zień, Teresa Rosati, Katarzyna Grochola, Sandra Kubicka i Jacek 

Walkiewicz.  

W branży Turystyka i Miejsca Wypoczynku wyróżniono tylko cztery obiekty. 

Kompleks hotelowy Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** otrzymał 

tytuł: Lider wśród luksusowych hoteli dla dorosłych.  

     

- „Jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się, by zostać hotelem dla dorosłych. Pomimo, że trend był 

już widoczny na świecie, w naszym kraju w nie zawsze spotykał się ze zrozumieniem. Jednak przez 

ostatnie kilka lat sporo się u nas w tej kwestii zmieniło i cały czas przybywa miejsc bez dzieci. Hotel 

Manor House SPA jest wśród nich zdecydowanym liderem, co najlepiej podkreśla otrzymany właśnie 

tytuł.” – mówi Grażyna Wrona, Prezes Zarządu Manor House SPA i dodaje:  
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- „W naszym kompleksie wyszliśmy z założenia, że 

skoro w samej filozofii SPA kryje się kojąca zmysły 

cisza, błogi relaks, holistyczne dbanie o organizm 

na poziomach: ciała, umysłu i duszu, a zabiegi SPA, 

odmładzające terapie i seanse saunowe nie są 

przeznaczone dla najmłodszych, warto stworzyć 

prawdziwą enklawę dla dorosłych. Co ważne,  

z perspektywy czasu widzimy, że doceniają to nie 

tylko single, osoby bezdzietne czy mające już 

dorosłe dzieci (to rosnąca grupa wśród naszych 

Gości), ale również rodzice, którzy od czasu do 

czasu wybierają wypoczynek bez swoich pociech. Nie oznacza to brak dbałości o rodzinę, a wręcz 

przeciwnie. Szczęśliwi, zadowoleni dorośli, to także uważni, dobrzy rodzice. Jest to naturalna 

tendencja, że na rynku działają hotele skierowane dla różnych grup, a klient  świadomie decyduje, 

gdzie chce spędzić wolny czas.” 

Manor House SPA jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich hoteli SPA. Jest nagradzany  
w wielu branżowych plebiscytach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest pierwszym i najlepszym 
hotelem SPA dla dorosłych (przyjmuje gości powyżej 12 roku życia). Od wielu lat zdobywa tytuł 
Najlepszego Holistycznego SPA w Polsce (ostatnio potwierdzony nagrodą Perferct SPA Awards 2018). 
Na swoim koncie ma także takie tytuły jak: Najbardziej 
Luksusowy Hotel w Europie wśród obiektów 
historycznych (Luxury Travel SPA Awards 2018) czy  
Najlepsze Health & Anti-Aging SPA w Polsce (SPA 
Prestige Awards 2018). Od lat posiada Znak V 
przyznawany za bogatą ofertę dla wegan. Jako jeden  
z nielicznych w naszym kraju posiada międzynarodowy 
znak jakości ECARF -„Hotel przyjazny dla osób 
z alergiami”. Znalazł się też w wśród najlepszych hoteli 
SPA w konkursie Gala Beauty Stars 2018.  

Więcej na ten temat: 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 jest enklawą 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.   
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