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Informacja prasowa  

Warszawa, 08.01.2018 r. 

Weekend w SPA z okazji Walentynek 

14 lutego zbliża się wielkimi krokami.Masz już pomysł jak spędzić dzień zakochanych? Jak 

kolejny raz zaskoczyć ukochaną osobę? Zabierz ją na Walentynkowy Weekend do SPA! 

Jak co roku głowimy się jak celebrować dzień Świętego 

Walentego. Ma być niebanalnie, przyjemnie, 

romantycznie, a najlepiej niech to będzie jeszcze miła 

niespodzianka i wspaniały, wspólny czas.Walentynki 

nieodzownie kojarzą się nam z kolacją przy świecach, 

bukietami kwiatów, miłymi gestami i upominkami,  

a przede wszystkim z bliskością drugiej osoby, z którą 

idziemy przez życie. Czasem to także romantyczne 

śniadanie, szalone atrakcje i dobra zabawa. Można to 

wszystko połączyć i wyjechać na walentynkowy weekend 

w pięknym otoczeniu.  

Walentynki w hotelu SPA to nietuzinkowy sposób na romantyczny 

weekend we dwoje. A gdzie najlepiej się wybrać na taki wypad, 

jak nie do hotelu bez dzieci? Z okazji święta zakochanych Manor 

House SPA – enklawa dla dorosłych - Najbardziej Luksusowy Hotel 

w Europie wśród obiektów historycznych (Luxury Travel SPA 

Awards 2018) i Najlepsze Holistyczne SPA w Polsce (Prestige SPA 

Awards 2017) przygotował w terminie od 9 do 11 lutego br. 

Walentynkowy Weekend SPA. Ten specjalny pobyt w urokliwym 

kompleksie w mazowieckich Chlewiskach pozwoli na chwile 

bliskości w błogiej atmosferze relaksu, zabawy i odprężenia. 

Niezapomnianym przeżyciem będzie odnowa biologiczna w Witalnej Wiosce ® SPA – niezwykłym SPA 

pod gołym niebem. Zwłaszcza, że seans odbędzie się wieczorem w towarzystwie zimowej aury  

i w otoczeniu przepięknego parku z 300-letnim starodrzewem oraz pomnikami przyrody. Emocje 

wzbudzi także nocne saunowanie w kompleksie Łaźni Rzymskich pod czujnym okiem doświadczonego 

saunamistrza, który przeprowadzi uczestników przez 

korzystne dla zdrowia i bardzo przyjemne rytuały 

saunowe. Późna pora seansu saunowego niesie 

dodatkowy dreszczyk emocji.  

Będzie też można wziąć udział w koncertach na misy  

i gongi tybetańskie, które odbywają się w Komnacie 

Biowitalnej. Wszyscy, którzy nie lubią długo spać mogą 

się wybrać na poranne ćwiczenia w basenie 

wzmacniające mięśnie kręgosłupa. A w kompleksie 

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/walentynki_spa.php
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Manor House SPA basen jest szczególny. Ożywianie wody metodami 

Grandera i dr. Keshego sprawia, że strukturalna, plazmatyczna woda 

w basenie pomimo, iż bez chloru, jest krystalicznie czysta  

i bezzapachowa. Bardzo dobrze wpływa na pielęgnację i nawilżenie 

skóry (również wrażliwej) oraz włosy, które łatwiej się rozczesują. 

Uczestnicy Walentynkowego Weekendu SPA otrzymują w prezencie 

aromatyczny olejek w formie palącej się świecy do wspólnego, 

zmysłowego masażu. Można oddać się także energetycznym 

terapiom, w których specjalizują się Gabinety Bioodnowy. Doskonale 

regenerują one organizm i wzmacniają jego siły biowitalne. 

Innowacyjny program odmładzający Akademii Holistycznej Alchemia 

Zdrowia® pobudza naturalne zdolności organizmu do 

autoregeneracji, oczyszcza go i usprawnia przepływ energii w ciele 

oraz jej wymianę z otoczeniem. 

Warto zadbać też o podniebienie. Hotelowa restauracja serwuje tradycyjną, polską kuchnię, 

znakomite dania wegańskiei wg autorskiej Diety Życia, która opiera się m.in. na diecie niełączenia. 

Gościom czas będą umilały też nastrojowe utwory w wykonaniu mistrza akordeonu. Po prostu trzeba 

wybrać się na kolację z kieliszkiem wina i cieszyć się 

intymnymi chwilami w zaciszu stylowego pokoju, gdzie 

wybrzmiewa dobroczynna dla zdrowia muzyka 

solfeżowa. Bardzo lubiane przez pary są relaksujące 

kąpiele w wysokich wannach Ofuro, np. w kruchach 

soli ze sproszkowaną srebrzystą perłą i soli 

himalajskiej. Sposobów na spędzenie romantycznych 

Walentynek w SPA nie brakuje. Czy zdecydowaliście 

już jak spędzicie tegoroczne święto zakochanych? 

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 promieniowaniu 
energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.  

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/naturalne-energie-dla-zdrowia.php
https://www.manorhouse.pl/img/761cef2e_large.jpg

