
Celuj w energię 

Siła, która naS napędza, pobudza do działania, drzemie w naS Samych. nawet jeśli na 
co dzień o tym nie myślimy, warto zadbać o energię życiową podczaS urlopu. ten we-
wnętrzny motor odpowiada bowiem za Samopoczucie i naStawienie do życia, motywa-
cję do działania i powodzenie w różnych Sprawach. czaS wziąć Sprawy w Swoje ręce.

Zainwestuj w energetyCZny urlop 
Niedaleko, niemalże po sąsiedzku, w mazowieckich Chlewiskach 
jest takie miejsce, gdzie można spędzić błogi czas w otoczeniu 
pozytywnych sił natury. W kompleksie Manor House SPA historia 
łączy się z luksusem, holistyczna aura towarzyszy odwiedzającym, 
a wysoka biowitalność wzmacnia wewnętrzne siły organizmu.  
A wszystko w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody, która koi 
zmysły, przywraca harmonię i upragniony spokój.

Tu naprawdę można wypocząć, zrelaksować zmęczone codzien-
nym napięciem ciało i oczyścić umysł, nawet spędzając w tym 

klimatycznym hotelu tylko kilka dni. Pobyt w Polskim Centrum Bio-
witalności skutecznie ładuje wewnętrzne akumulatory, czy to pod-
czas romantycznego pobytu we dwoje, czy wypadu z grupą przy-
jaciół. Co ważne, jako że jest to hotel dla dorosłych, przyjmujący  
w swe progi gości powyżej 12 roku życia, ciszy i spokoju nie zakłó-
cają tu okrzyki dzieci. Można spędzić całe godziny w Ogrodzie Me-
dytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Ogrodem Zen czy Piramidą 
Horusa, cieszyć się widokami rozległego parku o niezwykłej uro-
dzie lub zdrzemnąć się w hamaku w cieniu zabytkowych drzew  
i przy akompaniamencie sielskich odgłosów natury. Można popły-
wać w bezchlorowym basenie wypełnionym bezzapachową wodą, 
która wygładza skórę, skorzystać z kąpieli saunowych podczas 
seansów w płótnach w kompleksie Łaźni Rzymskich lub zakoszto-
wać słowiańskich rytuałów zdrowia w niezwykłym Spa pod gołym 
niebem – Witalnej Wiosce®SPA. 

W tym najlepszym holistycznym SPA w kraju rozwija się zabiegi 
energetyczne. Warto wymienić: terapię  biowitalną - energe-

tyzującą sesję na kamiennych matach wykorzystującą szlachetną 
siłę kamieni (turmalin i nefryt) przy muzyce harmonizującej czakry 
lub koncercie na gongi i misy tybetańskie oraz rozprzestrzeniającej 
się wokół plazmie, terapię harmonizującą czakry na Kryształowym 
Łóżku, która wzmacnia przepływ energii w organizmie czy zabieg 
z wykorzystaniem plazmowego systemu balansującego Eemana, 
który sprzyja relaksacji mięśni i pobudzaniu funkcji ciała, wspoma-
ga sen, regeneruje oraz zwiększa zdolności do pracy. 

Te unikatowe terapie są tylko małą częścią autorskiego progra-
mu odmładzającego stworzonego w ramach Akademii Holi-

stycznej Alchemia Zdrowia®, który opiera się na pobudzaniu pro-
cesów samouzdrawiania na poziomie komórkowym, skutecznie 

oczyszcza i odblokowuje przepływ energii w organizmie. Można 
wypróbować dobroczynnych dla zdrowia kąpieli, również w wyso-
kich dwuosobowych wannach, masaży limfatycznych, zabiegów 
bańką próżniową na twarz, krioterapii lub zabiegów z pogranicza 
fizyki kwantowej wykorzystujących m.in. fale milimetrowe i biome-
chaniczną stymulację mięśni (BMS). 

Nawet jeśli do końca nie rozumiemy, co się dzieje z naszym cia-
łem, indywidualnie dobrane zabiegi przynoszą efekty, którymi 

można się cieszyć na długo po powrocie z Manor House SPA. A to 
dlatego, że na organizm człowieka patrzy się tu całościowo: dba  
o zdrowy sen, dobrą dietę – restauracja hotelowa kusi tradycyjny-
mi daniami polskiej kuchni, ale też menu dla wegan i potrawami 
wg Diety Życia, niespieszny relaks i bogatą ofertę Gabinetów Bio-
odnowy. Wyłącznie naturalne terapie pomagają osiągnąć holi-
styczną równowagę między ciałem, umysłem i emocjami.

Dla wszystkich zapracowanych, zagonionych, zestresowanych 
najlepszy urlop to odnalezienie spokoju, harmonii i pobudze-

nie życiodajnej energii. W poszukiwaniu wewnętrznej siły warto 
wybrać się do Manor House SPA. Ta podróż Cię odmieni. 
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