
Więcej niż SPA

Hotel bez dzieci, z dala od pośpiecHu i zgiełku miasta, w otoczeniu pięknej polskiej 
przyrody i biowitalne spa   to weekend idealny. spędzenie nawet kilku dni w takiej 
enklawie spokoju i dobrej energii pozwoli naładować baterie na długie tygodnie.
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ZimoWy urloP 
Gdy brakuje słońca, energii mamy mniej i nastrój gorszy, trudno 
zmusić się do działania. Najchętniej zapadlibyśmy w zimowy sen, 
dlatego właśnie zimą dobrze jest wybrać się na urlop. Warto po-
stawić na błogi relaks w spa i energetyczne zabiegi, jakie pobudzą 
siły witalne organizmu. 

Tu hiSToriA łącZy Się Z lukSuSem
Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA - Pałac Odro-
wążów jest jednym z tych urokliwym miejsc, gdzie zwalnia czas. 
Hotel bez dzieci (poza wybranymi okresami w roku, jak rodzin-
ne Boże Narodzenie, przyjmuje gości powyżej 12 roku życia) jest 
prawdziwą enklawą ciszy i spokoju oraz dobrych energii natury. 
To także najlepsze od lat holistyczne spa w kraju oraz najlepszy 
luksusowy hotel w Europie wśród historycznych obiektów (nagro-
da w międzynarodowym plebiscycie Luxury Travel SPA Awards 
2018 w kategorii Historic Luxury Hotel of the Year 2018). Posia-
dłość w Chlewiskach z historią sięgającą XII wieku jest jedną z 
najstarszych w Polsce. Otacza ją 10-hektarowy, zabytkowy park 
z 300-letnim starodrzewem i wspaniałymi pomnikami przyrody, 
który skrywa również Witalną Wioskę® SPA – niezwykłe spa pod 
gołym niebem i ogród medytacji z magicznym kręgiem mocy, pi-
ramidą Horusa, spiralą energetyczną i ogrodem zen, kopią słyn-
nego ogrodu w Kioto. Luksusowy pałac Odrowążów zachował 
pałacowe elementy wystroju, zabytkowa stajna Platera - dworski 
styl, a cały kompleks hotelowy - klimatyczne wnętrza oraz własną 
stajnię koni, jak na historyczny obiekt przystało. W pokojach moż-
na skorzystać z programu spa z kąpielami w okruchach soli hima-
lajskiej ze  sproszkowaną perłą oraz w wysokich wannach ofuro 
(również we dwoje), muzyką relaksacyjną i solfeżową o korzyst-
nych dla zdrowia częstotliwościach. Hotelowa restauracja słynie 
z tradycyjnej polskiej kuchni, znakomitych wegańskich potraw i 
autorskiej „diety życia”. 

SPA dlA ZdroWiA i urody
W Manor House SPA na gości czekają: kojące zmysły koncerty na 
misy i gongi tybetańskie, bezchlorowy basen z ożywioną wodą, 
łaźnie rzymskie znane z seansów w płótnach i rytuałów w kom-
pleksie saun, w tym nocnego saunowania. W gabinetach biood-
nowy specjalizujących się w energetycznych terapiach można 
oddać się oryginalnym zabiegom, które wzmacniają organizm i 
siły witalne. Program odmładzający unikatowej Akademii Holi-
stycznej Alchemia Zdrowia® wykorzystuje naturalną zdolność or-
ganizmu do autoregeneracji, skutecznie oczyszcza i odblokowuje 

przepływ energii w ciele. A efekty stosowanych tu naturalnych i 
bezpiecznych metod, które są doskonałą alternatywą dla botok-
su i inwazyjnych  zabiegów medycyny estetycznej, utrzymują się 
długi czas. 

romAnTycZne WAlenTynki W SPA
Kompleks Manor House SPA, zwany ze względu na wysoką ener-
getykę Polskim Centrum Biowitalności, jest magiczny o każdej 
porze roku. Dobrze spędzać tu czas z ukochaną osobą lub przy-
jaciółmi czy to w wyjątkowych okresach, np. podczas rodzinnych 
świąt, wieczoru sylwestrowego, czy też bez specjalnej okazji, w 
zwykły weekend lub spokojniejszy czas w ciągu tygodnia. To także 
świetna lokalizacja na romantyczne walentynki, bo gdzie spędzić 
cudowny, harmonijny czas z ukochaną osobą, jeśli nie w urzeka-
jącym pięknem przyrody miejscu przepełnionym dobrą energią 
hotelu i  bez dzieci? Walentynkowy weekend w Manor House SPA 
to wSPAniały pomysł na romantyczną randkę. Wspólne zmysło-
we masaże i nastrojowe kąpiele, zabiegi dla dwojga, kolacja przy 
świecach… Dodajmy wszechobecną holistyczną aurę; można 
tu prawdziwie odpocząć, przywrócić wewnętrzną równowagę i 
wzmocnić wewnętrzne siły organizmu. Urlop w urokliwym hotelu 
Manor House SPA to nie tylko przyjemność, to także świetna inwe-
stycja w zdrowie i urodę.

Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska k. Szydłowca

tel. +48 48 628 70 61, mobile +48 607 195 315
e-mail: chlewiska@manorhouse.pl, www.manorhouse.pl
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