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ADRES:  
Hotel Manor House SPA****, Pałac Odrowążów*****,  
ul. Czachowskiego 56,  
26-510 Chlewiska koło Szydłowca, tel. (+48) 607 195 315,  
www.manorhouse.pl

  PO KO JE:  
59 indywidualnie zaprojektowanych pokoi jedno-  
i dwuosobowych, pokoje z wanną Ofuro

CEN TRUM SPA: 
8 gabinetów zabiegowych, strefa spa i wellness  
– w tym Rzymskie Łaźnie, chata solna, jacuzzi i sauny 
parowa, sucha i na podczerwień, Witalna Wioska ® SPA

ZA BIE GI KOS ME TYCZ NE:  
pełna gama za bie gów na twarz i cia ło na bazie  
m. in. kos me ty ków Organique, Invex Remedies, Holistyczna 
Akademia: m.in. terapia czaszkowo-krzyżowa, masaże 
relaksacyjne oraz zdrowotne, wegańskie menu w spa,  
pakiety zabiegowe dla panów, kobiet w ciąży

 SPORT I ROZ RYW KA:  

basen bezchlorowy z wodą Grandera, siłownia, golf wodny, 
firewalking, koncert na misy i gongi, nauka jazdy konnej

 PO SIŁ KI:  
śniadanie w for mie bufetu (w cenie pokoju), kuchnia polska,  
menu dla wegetarian i wegan, dieta niełączenia 

CE NY*:  
pokój 2-osobowy: od 294 zł, apartament: od 1490 zł
 *  Ce ny dla klientów indywidualnych. Za wie ra ją: po da tek VAT,  
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E? Zdarzają się takie miejsca, które 
podobają Ci się od pierwszego 
wejrzenia. Tak właśnie było  

z Manor House SPA, które zanim 
oszołomi przestronnym terenem 
swojego parku z kilkusetletnimi 
drzewami, wita niezwykłym budynkiem 
hotelu, przekształconym z dawnej 
przypałacowej stajni oplecionej dzikim 
winem. Posiadłość dzieli się na część 
hotelową – właśnie odrestaurowaną 
Stajnię Platera – i pałacową, czyli 
pochodący z XII wieku pałac 
Odrowążów położony w głębi parku.

DLA ZAKOCHANYCH
Sam park to temat na osobny tekst. 
Ciche zakątki, ścieżki, mostki i altanki. 
Czarownie i romantycznie, do tego 
jeszcze staw, na którym można 
grać w wodnego golfa. Świetnym 
pomysłem jest położona na terenie 
ośrodka witalna wioska. To pierwsze 
takie miejsce w Polsce. Można tam 
grillować, siedzieć w balii z ciepłą 
wodą, zażywać sauny z masażem 
witkami brzozowymi i chodzić po 
rozżarzonych węglach. Nieopodal jest 
stadnina koni – z tej tradycji właściciele 
słusznie nie zrezygnowali. Profesjonalna 
instruktorka przeprowadziła z nami 
lekcję, którą na długo zapamiętamy. 

Trudno też nie wspomnieć o świetnej 
strefie wellness, basenie bez chloru  
oraz sekcji z termoterapią stylizowaną 
na łaźnie rzymskie (wszystko na bazie 
wody Grandera – także kuchnia).

DLA SMAKOSZY
Po raz pierwszy zetknęłam się też z tak 
urozmaiconą kuchnią. Karta dań kuchni 
polskiej jest doskonała, podobało 
mi się wkorzystywanie w menu tzw. 
piątej ćwiartki. Dużo dań sezonowych, 
grzybów i ryb z pobliskiego stawu. Karta 
wegańska prezentowała się równie 
atrakcyjnie, a już zupełnie wyjątkowe 
było menu dla osób nie łączących 
np. węglowodanów z białkiem. Posiłki 
podawane są w ogromnej stylizowanej  
XIX w. sali z kamiennymi ścianami  
z piaskowca lub w Zewnętrznej 
Karczmie z kamiennym grillem.

DLA LENIUCHÓW
Odkryciem było dla mnie Holistyczne 
Spa, gdzie po raz pierwszy próbowałam 
terapii czaszkowo-krzyżowej, bazującej 
na pracy z ładunkami elektrycznymi  
w ciele. Refleksologia stóp – doskonała, 
podobnie jak spa dla włosów. Wielką 
atrakcją był też dla nas koncert mis 
i gongów, odbywający się dla gości 
popołudniową porą. 

Miejsce czarowne. Przepiękny park zdrojowy, pokoje w dawnej stajni i inne atrakcje.

MANOR HOUSE SPA
Pałac Odrowążów 
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POBYT Manor House SPA to pierwszy 
holistyczny hotel spa, w jakim miałam okazję 
być, i muszę przyznać, że jestem zachwycona! 
Kompleks usytuowany w ustronnym miejscu, 
z dala od miejskiego zgiełku, jest idealnym 
miejscem na weekendowy odpoczynek 
i naładowanie akumulatorów. Gimnastyka 
hippiczna na końskim grzbiecie była dla mnie 
wielkim przeżyciem, podobnie jak ścieżka 
zdrowia w witalnej wiosce i kąpiel w ruskiej bani. 
Przepiękny pałac otoczony cudownym, 
klimatycznym parkiem, spokojna atmosfera 
i doskonała strefa saun sprawiły, że pobyt tu  
był dla mnie wielką przyjemnością. 
Hotel jest strefą wolną od dzieci,  
co dodatkowo pomaga w relaksie.

ZABIEGI Oferta spa okazała się 
tak bogata, że wybranie zabiegów  
do testów było nie lada wyzwaniem.  
Po długim namyśle zdecydowałam 
się na Złotą Ceremonię, czyli zabieg 
na twarz z płatkami 24-karatowego złota, 
Jedwabny Rytuał na włosy i skórę głowy 
oraz Terapię Kawą – kompleksowy zabieg 
pielęgnacyjny połączony z masażem całego 
ciała. Moja opinia? Obsługa spisała się na 
medal! Zabiegi były wykonywane bardzo 
dokładnie i fachowo, a po każdym z nich 
w specjalnej Strefie Relaksu czekał na mnie 
napar ze świeżych ziół. Czego chcieć więcej?!

Miejsce czarowne. Przepiękny park zdrojowy, pokoje w dawnej stajni i inne atrakcje.

„Przepiękne miejsce. 
Moc atrakcji, a przy tym  

kontakt z naturą i zwierzętami.  
I ta rozpusta kulinarna...”

Masaż głowy aromatycznymi olejkami Terapia kawowa Maseczka z 24 k złotem

Relaks w saunie

Koncert mis i gongówGimnastyka na koniu

Łaźnie Rzymskie

PR manager  
.29 lat

MARTYNA
NAPIÓRKOWSKA


