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Nagroda w rękach Manor House SPA 

Hotel Manor House SPA otrzymał nominację BCC do 
Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu oraz 
rekomendację portalu MojeKonferencje.pl jako 
najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji  
i eventów. 

Z przyjemnością informujemy, że kompleks hotelowy 
Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów***** został 
ponownie doceniony przez biznes i ekspertów  

z branży. Firma Manor House oraz dyrektor Hotelu Arkadiusz Tomczyk zostali uhonorowani 
nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. 
Nagrodę przekazałPrezes BCC Marek Goliszewski podczas 
uroczystego wręczenia Certyfikatów Członkostwa 
Business Centre Club22 lutego br. Jest to potwierdzenie 
sukcesu w biznesie jaki od lat z zaangażowaniem  
i konsekwencją prowadzą Grażyna i Jerzy Przemysław 
Wrona w mazowieckich Chlewiskach. Właściciele 
stworzyli absolutnie wyjątkowe miejsce na polskiej mapie 
obiektów SPA. Dziś to więcej niż wieloletni lider  
w konkursach na najlepsze hotele spa w Polsce, 
luksusowy hotel dla dorosłych (przyjmuje gości powyżej 
12 roku życia), przyjazny weganom i alergikom. To 
prawdziwe Polskie Centrum Biowitalności z najlepszym 
holistycznym SPA w kraju i nietuzinkową ofertą, która jest 

nieustannie poszerzana i udoskonalana. Dzięki tej wyjątkowej 
filozofii Manor House SPA przybywa zadowolonych Gości i nagród 
doceniających kompleks. W ubiegłym roku BCC i Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli przyznały hotelowi 
Medal Europejski za innowacyjność i unikatowość autorskiej 
Akademii Holistycznej Manor House SPA Alchemia Zdrowia®  
z programem odmładzającym, który pobudza naturalne procesy 
samoleczenia już na poziomie komórek, skutecznie oczyszcza  
i odblokowuje przepływ energii w organizmie człowieka. 

Po raz kolejny kompleks otrzymał również rekomendację serwisu 
MojeKonferencje.pl. Hotel Manor House SPA uznany został za 
najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów 
biznesowych. Certyfikat ten jest wyróżnieniem potwierdzającym 
najwyższą jakość świadczonych usług nie tylko dla klienta 
indywidualnego, ale również grup biznesowych. 
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Manor House SPA od lat zajmuje czołowe miejsca  
w rankingach na najlepsze hotele spa w Polsce oraz  
w skali międzynarodowej.Doskonała jakość  
i profesjonalizm usług zostały nagrodzone licznymi 
wyróżnieniami, były to m.in. pierwsze miejsce w Polsce 
w kategorii Luxury Wellness Spa i najlepszy polski 
Luxury Hotel Spa w międzynarodowym konkursie 
World Luxury Spa Awards, Najlepsze Holistyczne Spa  
w Polscew X edycji Prestige SPA Awards, gdzie obiekt 
otrzymał także wyróżnienie na Najlepsze BOUTIQUE 
SPA w Polsce; I nagroda w plebiscycie Polish 
Businesswomen Awards w kategorii Najlepsze SPA dla 
Kobiet Biznesu, znak jakości V - Vege (certyfikat 
przyznawany firmom oferującym usługi najwyższej jakości zgodne ze stylem życia wegan  
i wegetarian) czy znak jakości ECARF potwierdzający szczególną troskę o potrzeby osób zmagających 
się z alergiami. Również eksperci Żółtego Przewodnika Gault&Millau rekomendowali kompleks 
hotelowy Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** jako jedno z najlepszych miejsc 
noclegowych w kraju. 
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Manor House Spa – tu historia łączy się z luksusem i energią  
Kompleks pałacowo-parkowy Manor House Spa w Chlewiskach z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym 
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju  
i dobrej energii. W stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury  
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Hotel Manor House SPA to urokliwe 
miejsce dla duszy, ciała i umysłu. Można skorzystać z energetycznych i holistycznych zabiegów w Studiu Odnowy, 
zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz zanurzyć w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie  
z ożywioną wodą Grandera. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania kuchni polskiej. 
Obiekt jest przyjazny dorosłym, weganom i alergikom. Pałac Odrowążów w Chlewiskach to jedna najstarszych rezydencji 
ziemiańskich w Polsce, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii narodu. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII 
w. jako jedyny Polak jest wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Kompleks otoczony jest 
zabytkowym parkiem z 300-letnim starodrzewem i pomnikami przyrody, Kamiennym Kręgiem Mocy czy Witalną Wioską® 
SPA. Jest to także silne miejsce mocy o potwierdzonym promieniowaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.  


