
Hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom, 

jest prawdziwą enklawą spokoju i dobrej energii.

MANOR
HOUSE SPA****
PAłAc OdROwążów ***** 
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Urzekająca   przyroda i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu

zwalnia. Dawną ziemiańską rezydencję – jedną z najstarszych w Polsce, z historią sięgającą XII wieku

– otacza rozległy zabytkowy park z oszałamiającą wręcz przyrodą, w tym z 300-letnim starodrzewem

oraz przypałacowymi stawami i Witalną Wioską ® SPA. Jest to także silne miejsce mocy o promie-

niowaniu energetycznym do 30 tys. jednostek w skali Bovisa.
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Manor House spa od lat jest najlepszym holistycznym hotelem spa w Polsce. 

Na urokliwy kompleks składają się pięciogwiazdkowy Pałac odrowążów i czte-

rogwiazdkowy hotel spa w zabytkowej stajni Platera utrzymanej w dworskim

stylu oraz Termy zamkowe z pokojami dla alergików. z sukcesem działa tu uni-

katowa akademia Holistyczna alchemia zdrowia® z innowacyjnym programem

odmładzającym polegającym na pobudzaniu naturalnych procesów samouzdra-

wiania na poziomie komórek, a do tego skutecznie oczyszczającym i odblokowu-

jącym przepływ energii w organizmie. warto wymienić też oczyszczająco-

-regenerujące kąpiele żywiczne, refleksologię twarzy i stóp, wielowymiarową te-

rapię czaszkowo-krzyżową, zwaną też oddechem życia, masaż twarzy bańką pró-

żniową czy zabiegi z pogranicza medycyny kwantowej. Do tego atrakcyjny

program spa z zapachem kadzidełek, lampami solnymi, masażerami, hipoalergicz-

nymi kosmetykami oraz kąpielami z dodatkiem soli himalajskiej i sproszkowanej

perły, najlepiej w wysokich wannach ofuro (również we dwoje), a także z muzyką

relaksacyjną i solfeżową o specjalnie dobranych częstotliwościach dobroczynnie

wpływających na organizm. w holistycznej filozofii ważną rolę odgrywa jedze-

nie – serwuje się tu smakowite i zdrowe dania wegańskie wyróżnione znakiem

jakości VeGe oraz potrawy według autorskiej „diety życia” łączącej różne style

odżywiania, w tym dietę niełączenia – wszystkie przygotowane na bazie żywej

wody Grandera oraz zdrowych regionalnych produktów. w Manor House sPa

dużą wagę przykłada się do promowania zdrowego stylu życia, dlatego cyklicznie

są tu organizowane warsztaty edukacyjne w ramach akademii alchemia zdro-

wia® na temat zdrowego odżywiania, wzmacniania i oczyszczania organizmu,

przepływu energii czy pobudzania sił biowitalnych. 

Manor House SPA ma pierwszy w Polsce bez-

chlorowy basen z plazmatyczną wodą ożywioną

metodami Grandera i dr. Keshe’a. Ta krystalicznie

czysta i bezzapachowa woda jest przyjazna aler-

gikom, pielęgnuje skó́rę i włosy. Poszukującym

spokoju i harmonii polecamy Ogród Medytacji 

z Kamiennym Kręgiem Mocy, Spiralą Mocy, Pira-

midą Horusa i Ogrodem Zen – kopią tego z Kioto.

Wyjątkowym przeżyciem są też słowiańskie 

rytuały zdrowia pod gołym niebem oraz wegań-

skie zabiegi. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku również

znajdą wiele atrakcji: stadninę koni z krytą ujeż-

dżalnią, golf wodny, bilard, a także outdoor fitness

i ćwiczenia runiczne. 

MANOR HOUSE SPA
Chlewiska 
liczba pokoi: 59 

cena: 490 zł/ pokój 2-osobowy 

790 zł/ pokój superior 

kontakt: ul. Czachowskiego 56 

26-510 Chlewiska k. Szydłowca 

tel. +48 628 70 61, +48 607 195 315 

www.manorhouse.pl 


