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Informacja prasowa  

Warszawa, 19.02.2019 r. 

Manor House SPA Najlepszym Holistycznym 

Hotelem SPA w Polsce! 

X edycja prestiżowego konkursu Perfect SPA Awards 2018 

rozstrzygnięta. Manor House SPA zwyciężył w kategorii 

Najlepszy Holistyczny Hotel SPA. Znalazł się również na 

podium wśród Najlepszych Romantycznych Hoteli SPA.  

13 lutego br. odbyła się uroczysta gala Perfect SPA Awards 2018, podczas której ogłoszono laureatów 
wybranych przez klientów SPA, czytelników Magazynu Eden i portalu spaeden.pl oraz profesjonalne 
jury składające z ekspertów z branży. Wieczorną Galę poprowadzili Beata Sadowska i Conrado 
Moreno, którą liczni przedstawiciele show-biznesu uświetnili swoją obecnością. Byli wśród nich m.in.: 
 

 

Monika Olejnik, Marta Kuligowska, Monika Zamachowska, Beata Chmielowska-Olech, Odeta Moro, 
Izabela Kuna, Marieta Żukowska, Lidia Popiel, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Żak, Renata Dancewicz, 
Anita Sokołowska, Aleksandra Hamkało, Natalia Kukulska, Mariola Bojarska-Ferenc i Jarosław Kret. 

Kompleks hotelowy Manor House SPA**** Pałac Odrowążów ***** w mazowieckich Chlewiskach 
wygrał w kategorii Perfect Holistic SPA Hotel - 
Najlepszy Holistyczny Hotel SPA. Został wybrany również 
do finałowej trójki Najlepszych Romantycznych Hoteli 
SPA w Polsce. Ponadto znalazł się w pierwszej 10. 
rankingu Best SPA Hotels in Poland.  

 „Nagrody, które co roku otrzymujemy w tym prestiżowym 
konkursie są najlepszym potwierdzeniem, że Manor House 
SPA jest niezmiennie jednym z najlepszych hoteli SPA  
w Polsce. To wspaniałe podziękowanie dla całego zespołu 
za codzienną pracę i zaangażowanie w tworzeniu miejsca, 
gdzie odpoczywa ciało, umysł i dusza. Tytuł Najlepszy 
Holistyczny Hotel SPA ma dla nas kluczowe znaczenie, 
bowiem to właśnie holistyczne podejście nas wyróżnia. 
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Bardzo cieszy nas także podium w kategorii 
Najlepszy Romantyczny Hotel SPA - jako hotel 
bez dzieci jesteśmy naturalnym adresem na 
romantyczne pobyty. Zapraszamy w nasze 
progi wszystkich spragnionych ciszy i spokoju, 
błogich chwil relaksu,  odpoczynku w bliskości 
przyrody i dobrych energii natury”. – mówi 
Grażyna Wrona, Prezes hotelu Manor House 
SPA.  

Jubileuszowa, X  edycja konkursu Perfect SPA 

Awards 2018 trwała od 01.06.2018 do 

31.12.2018. Hotele SPA były zgłaszane do 

Konkursu przez czytelników Magazynu EDEN  

i użytkownicy portalu SPAeden.pl. Finaliści zostali wybrani w eksperckiej części konkursu - po 3 

obiekty w każdej z 15 kategorii. W kapitule zasiadało 10 ekspertów z branży SPA.  

Manor House SPA często jest nagradzany w branżowych plebiscytach, nie tylko w Polsce, ale i za 
granicą. Jest pierwszym hotelem w Polsce, który zdecydował się zostać enklawą dla dorosłych 
(przyjmuje gości powyżej 12 roku życia). Na swoim koncie ma m.in. tytuł Najlepsze Health&Anti-
Aging SPA wg Prestige SPA Awards 2018, Złoty Standard w Obsłudze Gości, międzynarodowy znak 
jakości ECARF -„Hotel przyjazny dla 
osób z alergiami”, od lat otrzymuje 
„symbole Vivy” doceniające ofertę dla 
wegan, jest także obecnie Najbardziej 
Luksusowym Hotelem w Europie 
wśród obiektów historycznych (Luxury 
Travel SPA Awards 2018).  

Więcej na ten temat: 
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- 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.   
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