
Weranda |  pOlSkA nA WEEkEnd   21 MAZOWSZE 

MANOR HOUSE SPA****
PAŁAC ODROWĄŻÓW*****
To nie jest zwykłe SPA. Tutaj znajdziecie ciepło w środku zimy. 
Odpocznie nie tylko ciało, ale i umysł nabierze nowej, dobrej energii. 



Weranda |  pOlSkA nA WEEkEnd   43 MAZOWSZE 

odżywczo na włosy oraz skórę. Wyjątkowym

przeżyciem są słowiańskie rytuały zdrowia

pod gołym niebem w Witalnej Wiosce SpA

oraz zabiegi wegańskie. Warto wymienić też

oczyszczająco-regenerujące kąpiele żywicz-

ne, refleksologię twarzy i stóp, wielowymia-

rową terapię czaszkowo-krzyżową, zwaną

też oddechem życia, masaż twarzy bańką

próżniową czy zabiegi z pogranicza medycy-

ny kwantowej. do tego atrakcyjny program

spa z zapachem kadzidełek, lampami solnymi,

masażerami i hipoalergicznymi kosmetykami.

kto lubi zaszyć się w zaciszu własnego poko-

ju może skorzystać z masażu i kąpieli z dodat-

kiem soli himalajskiej i sproszkowanej perły

w wysokich wannach ofuro, które dostępne

są w Termach Zamkowych, gdzie przygoto-

wano  także specjalnie pokoje  dla alergików.

Biowitalne spa wyróżniają zabiegi energe-

Rezerwując nocleg zafundujecie sobie pobyt

w jednej z najstarszych polskich rezydencji

szlacheckich o ponad 900-letniej tradycji.

do zabudowań hotelu należy zabytkowy

pałac Odrowążów, XIX-wieczna Stajnia

platera oraz Termy Zamkowe otoczone 

300-letnim parkiem połączonym z Ogrodem

Medytacji (z kamiennym kręgiem Mocy,

Energetyczną Spiralą, piramidą Horusa 

i Ogrodem Zen – kopią tego z kioto).

Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu

stajnię z krytą ujeżdżalnią, golf wodny i ćwi-

czenia runiczne. niezwykłą atrakcją Manor

House jest tutejsze holistyczne SpA – od lat

najlepsze w polsce. Można zanurzyć się 

w bezchlorowym basenie z plazmatyczną

wodą ożywioną metodami Grandera i dr.

keshe’a. Taka woda jest krystalicznie czysta,

bezzapachowa, przyjazna alergikom i działa

W Manor House SPA można rozgrzać się podczas

seansów w płótnach i kąpieli saunowych w Łaźniach

Rzymskich, gdzie na gości czekają sauny fińska, 

infrared i biosauna, a także niezapomniane nocne

saunowanie, kąpiele ofuro oraz pierwszy w Polsce 

bezchlorowy basen.

tyczne takie jak  terapia na kryształowym

Łóżku czy Biowitalna – sesja na kamiennych

matach (turmalin i nefryt) przy muzyce har-

monizującej czakry lub koncercie na gongi 

i misy tybetańskie. Z sukcesem działa tu uni-

katowa Akademia Holistyczna Alchemia

Zdrowia®. Jej innowacyjny program odmła-

dzający pobudza naturalne procesy samouz-

drawiania na poziomie komórek, oczyszcza

organizm i odblokowuje przepływ energii. 

W Manor House SpA nie zapomina się także 

o roli, jaką w procesie holistycznej filozofii

odgrywa jedzenie – serwuje się tu dania we-

gańskie wyróżnione znakiem jakości VEGE

oraz potrawy według autorskiej „diety życia”

łączącej różne style odżywiania – wszystkie

przygotowane na bazie żywej wody

Grandera, która poprawia smak potraw 

i zdrowych, regionalnych produktów. 

MANOR HOUSE SPA
CHLEWISKA 
cena: od 490 zł / pokój 2-osobowy
790 zł pokój superior 
liczba pokoi: 59
kontakt: Chlewiska, Czachowskiego 56, 
tel: +48 486 287 061 / 80 / 85, 
e-mail: chlewiska@manorhouse.pl 
www.manorhouse.pl


