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Manor House Spa od lat jest najlepszym holistycz-
nym hotelem spa w Polsce. Na urokliwy kompleks 
składają się pięciogwiazdkowy Pałac Odrowążów 
i czterogwiazdkowy hotel spa w zabytkowej Stajni 
Platera utrzymanej w dworskim stylu oraz Termy Zam-
kowe z pokojami dla alergików. Z sukcesem działa 
tu unikatowa Akademia Holistyczna Alchemia Zdro-
wia® z innowacyjnym programem odmładzającym, 
który pobudza naturalne procesy samouzdrawiania 
na poziomie komórek, a do tego skutecznie oczyszcza 
i odblokowuje przepływ energii w organizmie. Warto 
wymienić koncerty na gongi i misy tybetańskie, muzykę 
solfeżową o specjalnie dobranych częstotliwościach 
dobroczynnie wpływających na organizm, energetycz-
ne terapie w Biowitalnym SPA, refleksologię twarzy 

i stóp, masaż twarzy bańką próżniową, oczyszczają-
co-regenerujące kąpiele żywiczne i seanse w płót-
nach w kompleksie Łaźni Rzymskich. Manor House 
SPA także ma pierwszy w Polsce bezchlorowy basen 
z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera 
i dr. Keshe’a. Ta krystalicznie czysta i bezzapacho-
wa woda jest przyjazna alergikom, pielęgnuje skórę 
i włosy. Poszukującym spokoju i harmonii polecamy 
relaks w zabytkowym parku i Ogrodzie Medytacji z 
Kamiennym Kręgiem Mocy, Spiralą Energetyczną, 
Piramidą Horusa i Ogrodem Zen – kopią tego z Kioto. 
Wyjątkowym przeżyciem są też rytuały zdrowia w Wi-
talnej Wiosce® SPA pod gołym niebem oraz wegańskie 
zabiegi. Do tego atrakcyjny program spa z muzyką 
relaksacyjną, zapachem kadzidełek, lampami solnymi, 

masażerami, hipoalergicznymi kosmetykami oraz ką-
pielami z dodatkiem soli himalajskiej i sproszkowanej 
perły, najlepiej w wysokich wannach ofuro, również 
we dwoje. W holistycznej filozofii ważną rolę odgrywa 
jedzenie – 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 zdrowe-
go stylu życia, dlatego cyklicznie są tu organizowane 
warsztaty edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, 
wzmacniania i oczyszczania organizmu, przepływu 
energii czy pobudzania sił biowitalnych.
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