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Malowniczo położony w mazowieckich Chle-
wiskach (na trasie Warszawa–Kraków, koło 
Szydłowca) kompleks Manor House SPA to 
luksusowy hotel dla dorosłych z najlepszym 
holistycznym SPA w Polsce i specjalną ofertą 
dla wegan i alergików. Otacza go rozległy 
zabytkowy park z 300-letnim starodrzewem 
i niezwykłym Ogrodem Medytacji. Jest to 
prawdziwa enklawa spokoju i dobrej ener-
gii, zarówno dla gości indywidualnych, jak 
i grup biznesowych. Pięciogwiazdkowy 
Pałac Odrowążów oraz klimatyczny hotel 
w czterogwiazdkowej Stajni Platera i Ter-
mach Zamkowych z Gabinetami Bioodno-
wy, bezcholorowym basenem z plazmatyczną 
wodą ożywioną metodami Grandera i dr. 
Keshego idealnie odpowiadają na potrzeby 
gości ceniących najwyższy standard usług, 
szukających wewnętrznej równowagi i dba-
jących o zdrowie. Stylowe hotelowe wnętrza 
i przestrzenie konferencyjne, nastrojowa 
restauracja oraz profesjonalna obsługa i no-
woczesne zaplecze techniczne dodają spo-
tkaniom biznesowym prestiżu oraz stwarzają 
komfortowe warunki pracy w atmosferze 
spokoju i dostojeństwa. 

W Manor House SPA z sukcesem działa 
unikatowa Akademia Holistyczna Alchemia 
Zdrowia® z programem odmładzającym, który 
pobudza naturalne procesy autoregeneracji or-
ganizmu. Wysoka energetyka miejsca sprawia, 
że kompleks jest nazywany Polskim Centrum 
Biowitalności. Można tu, czerpiąc energię z na-

Biznesowo 
i prywatnie 
spotkajmy 
się w Manor 
House SPA 

Organizujesz wyjazd firmowy, szkolenie, konferencję, spotkanie dla kluczowych klientów? A może 

planujesz weekend z ukochaną osobą lub przyjaciółmi? Manor House SPA – Pałac Odrowążów 

to doskonały adres na spotkania w dobrym stylu. 

tury, zadbać o zdrowie i urodę , wzmocnić siły 
biowitalne i znaleźć wewnętrzną równowagę, 
a także atrakcyjnie spędzić czas. Gry terenowe 
– np. cieszące się dużym zainteresowaniem 
poszukiwanie skarbu Odrowąża, jazdy konne, 
zabawy przy ognisku, biesiady grillowe, miodo-
picie w przypałacowych piwnicach, chodzenie 
po rozżarzonych węglach (firewalking), sło-
wiańskie rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce® 
SPA czy seanse w płótnach w kompleksie Łaźni 
Rzymskich, w tym nocne saunowanie, sprzyjają 
zacieśnianiu relacji z klientami i współpra-
cownikami. Niezapomniane przeżycia niosą 
też koncerty na gongi i misy tybetańskie oraz 
terapia biowitalna z muzyką solfeżową o czę-
stotliwościach dobroczynnie wpływających na 
organizm, a „masaż” dźwiękiem pozwala się wy-
ciszyć i rozładować stres. Dopełnieniem całości 
są wyśmienita polska kuchnia i szeroki wybór 
dań wegańskich oraz autorska „Dieta Życia”. 

Manor House SPA to wyjątkowe miejsce 
otoczone przepięknym zabytkowym parkiem, 
z klimatycznymi wnętrzami, zdrową kuchnią 
i unikatową ofertą SPA, gdzie doskonale można 
połączyć spotkania biznesowe z relaksem 
w energetycznym w SPA. Współczesny luksus 
łączy się tu z historią, a holistyczna aura niosą-
ca błogi spokój harmonijnie współgra z pozy-
tywną energią natury. Łatwo tu o wzmocnienie 
sił życiowych, relacji biznesowych oraz pobu-
dzenie kreatywności. To inspirujący adres. 

                  www.manorhouse.pl


