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Informacja prasowa  

Warszawa, 28.11.2017 r. 

Manor House SPA najlepszym luksusowym hotelem w Europie wśród 

historycznych obiektów i finalistą konkursu „Beauty Stars” 

Kompleks hotelowy Manor House SPA wygrał 

europejską edycję Luxury Travel SPA Awards 

2018 w kategorii Historic Luxury Hotel of the 

Year 2018. Znalazł się także wśród 

najlepszych Hoteli SPA w Polsce 

wyróżnionych w prestiżowym konkursie 

magazynu Gala Beauty Stars2017. 

Mazowiecki hotel Manor House SPA**** - Pałac 
Odrowążów***** według Luxury Travel SPA 
Awards 2018 r. został najlepszym hotelem  
w kategorii luksusowych, historycznych obiektów 

w Europie. Organizator tego międzynarodowego plebiscytu - The Luxury Travel Guide - posiada 
550 000 zarejestrowanych subskrybentów i skupia 10 000 najlepszych 
hoteli z całego świata. Przewodnik (wydawany również w wersji 
drukowanej) jest skierowany do grupy zamożnych pasjonatów podróży, 
którzy wnikliwie analizują oferty turystyczne szukając tej najlepszej 
dla siebie. Jest to aktywna grupa – blisko 5000 podróżujących dziennie. 

W ostatnią sobotę, 25 listopada br. na uroczystej gali został 
rozstrzygnięty konkurs magazynu Gala Beauty Stars 2017, w którym 
również doceniono kompleks hotelowy Manor House SPA z najlepszym 
holistycznym SPA w Polsce. Głosami swoich klientów oraz czytelników 
magazynu Gala i użytkowników gala.pl, które zostały poparte oceną 
kapituły konkursu, Manor House SPA znalazł się wśród  

6. najlepszych polskich hoteli SPA. Magazyn 
Gala powołał do życia ten opiniotwórczy 
plebiscyt w celu wytypowania najbardziej wartościowych adresów 
urodowych oraz wspieranie rozwoju branży beauty w Polsce. „Misją jest 
promowanie najwyższej jakości usług, bezpieczeństwa, zaufania oraz 
wyjątkowej opieki nad klientem”. W skład kapituły, która wyróżnia 
„wyjątkowe i godne polecenia miejsca” weszli przedstawiciele 
magazynów Gala, Elle, InStyle, Claudia, Glamour oraz doradcy 
merytoryczni jury w poszczególnych branżach. Nagrody były przyznawane 
w pięciu kategoriach: gabinety medycyny i dermatologii estetycznej, 
gabinety kosmetyczne i Day SPA, gabinety stomatologiczne, salony 
fryzjerskie i hotele SPA.  

„Dziękujemy za wszystkie oddane na Manor House SPA głosy. To niezwykle nobilitujące, że doceniają 
nas zarównonasi klienci oraz czytelnicy topowych magazynów, jak i eksperci w branży. Nie ma lepszej 
motywacji od poczucia, że to co robimy ma sens. Nasza praca kolejny raz została zauważona, 
a co istotne, równocześnie otrzymaliśmy wyróżnienie na rodzimym rynku i w międzynarodowym 
plebiscycie. W imieniu wszystkich członków zespołu kompleksu Manor House SPA dziękuję za 
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obdarzenie nas zaufaniem.” – mówi Dorota Tokarska, dyrektor marketingu Manor House SPA  
w Chlewiskach i dodaje „Miłym zaskoczeniem było dla nas 
zwycięstwo w Luxury Travel SPA Awards. Pierwsze miejsce  
w Europie w kategorii Historic Luxury Hotel of the Year 2018, to 
wspaniała informacja i potwierdzenie, że polskie hotele 
reprezentują światowy poziom, a Manor House SPA jest w ścisłej 
czołówce.” 

W miniony weekend odbyło się jeszcze jedno ważne dla Manor 
House SPA wydarzenie – premierowa gala 4. edycji książki pt. 
"SUKCES JEST KOBIETĄ". W najnowszym wydaniu tego 
cyklicznego projektu, który skupia kobiety sukcesu, znalazł się 
również wywiad z Grażyną Wrona, Prezes Manor House SPA.  
W tegorocznej edycji „Sukces Jest Kobietą!”można przeczytać 
historie połączone hasłem: „Pasja, biznes, inspiracja, czyli drogi 
Polek do Sukcesu”. Grażyna Wrona – twórczyni Manor House 
SPA – jest jedną z tych kobiet z pasją, które inspirują innych. 

Manor House SPA wytyczna trendy na polskim rynku 
SPA&Welness. Potwierdzają to najlepsze miejsca w rankingach branżowych i międzynarodowe 
nagrody. Warto wymienić m.in.: Najlepsze Holistyczne SPA w Polsce (Prestige SPA Awards 2017), 
Najlepsze SPA dla kobiet biznesu, Złoty Standard w Obsłudze Gości, znak jakości V – Vege i znak 
jakości ECARF - certyfikat „Hotel przyjazny dla 
osób z alergiami”. Komplekshotelowy zajmuje 
także pierwsze miejsce wśród polskich 
obiektów zgłoszonych do World Luxury SPA 
Awards 2017 - w tym roku Manor House SPA 
został ponowniewybrany Najlepszym 
Luksusowym hotelem SPA i Najlepszym 
Luksusowym SPA w Polsce. 
 

Więcej informacji na: www.manorhouse.pl 
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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 
promieniowaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.  
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