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 Informacja prasowa  

Warszawa, 01.03.2018 r. 

Manor House SPA wyróżniony godłem „Eko-Inpiracja” 

Na wczorajszej gali podsumowującej V edycję ogólnopolskiego programu 
„Odpowiedzialnie z Naturą” redakcja Ekorynek.com wyróżniła kompleks 
hotelowy Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** prestiżowym 
godłem Eko-Inspiracja 2017 w kategorii Wypoczynek 2017. 

„Eko-Inspiracja” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień 
ekologicznych w Polsce. Jest to również jedno z największych na polskim 
rynku wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju. Program 
ma wymiar edukacji społecznej i konsumenckiej, a jego przewodnim 
elementem jest godło „Eko-Inspiracja”. Wyróżnia się nim innowacyjne, 
ekologiczne marki, produkty, firmy, instytucje, organizacje zaangażowane 
na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju. 

Hotel Manor House SPA został nominowany do Eko Inspiracji 2017 w kategorii Wypoczynek 2017  
i otrzymał godło Eko-Inspiracje 2017. Nagrody zostały rozdane podczas Gali Finałowej Plebiscytu 
„Eko-Inspiracja 2017”, która odbyła się 28 lutego 2018 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Ogłoszenie wyników poprzedziła 
merytoryczna debata ekspertów nt. Zrównoważone 
gospodarowanie energią jako istotny element ekorozwoju. 

„Eko-Inspiracje skupiają ludzi, firmy i organizacje, dla których 
dbanie o ekologię i działania chroniące środowisko jest 
sposobem myślenia i sposobem bycia. Znalezienie się w tak 
doborowym towarzystwie to zaszczyt. Niezmiernie cieszymy się 
z tego wyróżnienia”. – mówi Grażyna Wrona, Prezes Manor 
House SPA i dodaje: „W naszym kompleksie używamy 
energooszczędnego oświetlenia LED i solarów do ogrzewania 
bezchlorowej wody w basenie ożywionej metodą Grandera. Na 
jej bazie przygotowujemy także posiłki i napoje w restauracji, 
gdzie serwujemy również naturalne soki z lokalnych gospodarstw. Prawdziwym oczkiem w głowie jest 
przepiękny, zabytkowy park ze wspaniałym 300-letnim starodrzewem i pomnikami przyrody. 
Zainstalowaliśmy też system monitorowania czystości powietrza, by nasi Goście mogli na bieżąco 
sprawdzać, że w mazowieckich Chlewiskach można odetchnąć od smogu. Świadomość ekologiczna 
w Polsce rośnie, ale wciąż jest duża potrzeba mówienia o niszczącej działalności człowieka. Jesteśmy 
częścią świata i nie możemy być obojętni na jego kondycję”. 

 Eko-Inspiracje 2017  w ramach V edycji ogólnopolskiego 
programu „Odpowiedzialnie z Naturą” zostały wręczone  
w 6. kategoriach: Firma 2017, Produkt 2017, Wypoczynek 
2017, Partnerstwo 2017, Edukacja 2017, Ekożywność 
2017. Wyróżnione podmioty są rekomendowane opinii 
publicznej w ramach szeroko zakrojonego programu 
promocyjnego, którego głównym elementem jest 
otwarty, ogólnopolski plebiscyt on-line oraz doroczna 
Gala Finałowa połączona z debatą ekspercką z udziałem 
przedstawicieli świata biznesu, mediów oraz instytucji  
i organizacji związanych z obszarem ochrony środowiska. 

http://www.manorhouse.pl/
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Kompleks hotelowy Manor House SPA łączy piękno arystokratycznych tradycji z luksusem 
współczesnego wypoczynku i relaksu dbając przy tym o środowisko. Zastosowanie filtrów Grandera 
wspomaga ochronę gospodarki wodnej oraz chroni instalacje wodno-kanalizacyjne. Filtry te 
jednocześnie wpływają pozytywnie na smak potraw oraz łagodzą dolegliwości delikatnej skóry osób 
korzystających z kąpieli w obiekcie. Wykorzystanie technologii ożywiania wody metodą Grandera 
w hotelowym basenie sprawia, że przy zachowaniu najwyższej klasy czystości może ona być nie 
chlorowana, co ma korzystny wpływ na wrażliwą skórę. W ubiegłym roku dodatkowo zaczęto 
uszlachetniać wodę plazmą (metoda dr. Keshego). Do ogrzewania wody basenowej wykorzystuje się 
systemy solarne. Odzyskuje się również ciepło  
z wentylacji. Z powodzeniem funkcjonuje opracowany 
system gospodarowania opakowaniami i odpadami: 
segregacja odpadów, współpraca z firmą utylizującą 
gastronomiczne odpady (oleje, tłuszcze itp.), 
belowanie makulatury itp. Ponadto wprowadzono 
system oszczędzania energii poprzez zastosowanie 
technologii światłowodowej, energooszczędnego 
oświetlenia LED, energooszczędnych maszyn, urządzeń 
oraz instalacji, jak również wykorzystanie 
energooszczędnych materiałów budowlanych  
i izolacyjnych. Stosowanie także biodegradowalnych 
środków chemicznych z cyklicznym audytowaniem 
obiektu. 

Kompleks pałacowo-parkowy w Chlewiskach z zabytkowymi Pałacem Odrowążów i Stajnią Platera, po 
pieczołowitej renowacji i rozbudowie o budynek Term Zamkowych i bezchlorowy basen, jest jednym 
z najlepszych obiektów hotelowych w kraju. Manor House SPA odkrywa tajemnice przepływu energii 
i relatywizmu wartości duchowych. To hotel dla dorosłych, ze specjalną ofertą dla alergików i wegan 
oraz najlepszym od lat holistycznym SPA w Polsce.  

 

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.  

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/naturalne-energie-dla-zdrowia.php

