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DOOKOŁA 
POLSKI

BIZNESOWO I RODZINNIE

KRAINA SPOKOJU I RELAKSU POD WARSZAWĄ

Hotel Warszawianka w Jachrance
Doskonałe połączenie nowoczesnego centrum kongresowego 
z hotelem oferującym komfortowy wypoczynek dla całej rodziny. 
14-hektarowy teren hotelu to zielone ogrody starannie zaaranżo-
wane tak, aby dać możliwość gościom zarówno wypoczynku na 
świeżym powietrzu, jak i organizacji każdego rodzaju aktywności. 
Do dyspozycji gości jest: Aqua Park z 90-metrową zjeżdżalnią 
i strefą termalną, fitness, siłownia, squash, orientalne SHU SPA, 
Centrum Kreatywnej Zabawy KIDDOS, Club 77, kręgielnia, bi-
lard, boiska wielofunkcyjne, prywatna plaża i przystań.
www.warszawianka.pl

Hotel Afrodyta Business & SPA w Radziejowicach
Jak na hotel biznesowy przystało, jest tu 7 sal konferencyjnych.  
Wnętrza hotelu to połączenie elegancji z domowym ciepłem. 
Recepcja z rozpalonym kominkiem, restauracja z ukwieconym 
tarasem, przytulne strefy odpoczynku. W pokoju Marzeń, Cha-
browym lub Makowym można się poczuć jak na łące. 

Sercem hotelu jest strefa SPA & Wellness, miejsce wypo-
czynku i wyciszenia. Jego domeną jest relaks przez dotyk, 
czyli autorskie masaże, ale nie pomija się też nowinek tech-
nologicznych.
www.afrodytaspa.pl

KRÓLEWSKIE PRZYJĘCIE
Pałac Żelechów SPA & Wellness
Kameralny i unikatowy klimat, polska gościnność, wyborna 
kuchnia, luksusowe SPA i usługi na najwyższym poziomie  
– to wszystko co potrzeba, by spędzić niezwykłe chwile w Pała-
cu Żelechów niedaleko Warszawy. To propozycja dla tych, któ-
rzy szukają naprawdę elitarnych miejsc. Pałac zawdzięcza swoją 
wyjątkowość połączeniu XVIII-wiecznej architektury i zabytko-
wego klimatu, z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem. 
Goście przyjmowani są tu po królewsku, a SPA wyposażone jest 
niegorzej niż w siedmiogwiazdkowych hotelach Dubaju. 
www.palaczelechow.eu

NAJLEPSZE HOTELE SPA  
NA MAZOWSZU

Na Mazowszu, a zwłaszcza wokół Warszawy, znajdziemy najwięcej biznesowych 
hoteli SPA, które proponują gościom umiejętne łączenie pracy z relaksem. Są też 
doskonałym miejscem na weekendowe wyjazdy z rodziną. Wiele z nich mieści się  
w pałacach i innych obiektach historycznych. Oto obiekty sprawdzone i polecane 

przez naszych ekspertów.  
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ENKLAWA DLA DOROSŁYCH

MAZOWSZE DLA KOBIET

Manor House SPA – Pałac Odrowążów
Urokliwy kompleks hotelowy Manor House SPA łączy 
wspaniałą polską historię ze współczesnym luksusem i do-
brymi energiami natury. To przyjazna weganom i alergi-
kom enklawa dla dorosłych.

W Biowitalnym SPA stawia się na naturalne metody 
i oryginalne terapie energetyczne, a program odmładza-
jący autorskiej Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia 
pobudza naturalną zdolność organizmu do autoregenera-
cji, skutecznie oczyszcza i odblokowuje przepływ energii 
w organizmie.  Każda chwila spędzona w tym magicznym 
miejscu jest dobroczynna dla organizmu. 
www.manorhouse.pl

Talaria Resort & SPA w Trojanowie
Wyjątkowe miejsce stworzone z myślą o kobietach. Tutaj to 
właśnie one, ich samopoczucie i potrzeby są najważniejsze. 
Nie oznacza to, że mężczyźni nie mają wstępu. Oni też znajdą 
tu swoje ulubione zakątki. 
Sercem Talarii jest XIX-wieczny pałac w Trojanowie. Duszą 
– 25-hektarowy park ze stawami, a dopełnieniem całości  – kli-
matyczne SPA. Kobiecy świat przyjemności i relaksu znajdzie-
my w 34. pokojach i apartamentach zlokalizowanych w Pałacu 
i Pawilonie Parkowym, Strefie Wellness z basenem i saunami 
oraz Strefie My Beauty z 12 gabinetami zabiegowymi.  
www.talaria.pl

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Pałac i Folwark Łochów
Położony w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad 
rzeką Liwiec, zaledwie 70 km od Warszawy, Pałac i Folwark Łochów 
to kompleks konferencyjno-wypoczynkowy stworzony dla biznesu, 
rodzin z dziećmi oraz gości indywidualnych.

Chcesz poczuć atmosferę dawnych czasów? Wybierz pobyt 
w części pałacowej. Wolisz nowoczesne klimaty, chcesz skorzystać 
ze strefy SPA i wellness, albo organizujesz konferencję? Folwark 
będzie najlepszym rozwiązaniem. Wszędzie znajdziesz moc atrakcji.
www.palacifolwarklochow.pl

RELAKS I BIZNES POD WARSZAWĄ
Z-Hotel Business & Spa w Otwocku
Nowoczesny i ekologiczny hotel położony zaledwie 25 km 
od Warszawy, nad rzeką Świder. Powstał z myślą o ludziach 
poszukujących komfortowego miejsca do łączenia pracy 
z relaksem   . Do dyspozycji gości są 73 pokoje, 184 miejsca noc-
legowe i 5 sal konferencyjnych. To idealne miejsce na kongresy, 
spotkania biznesowe lub integracyjne. Zielona i ekologiczna   
przestrzeń SPA  zapewnia szybką regenerację, przywrócenie-
harmonii ciała i umysłu.
www.z-hotel.com


