
Manor House SPA to jedno z tych 
urzekających miejsc, gdzie dobrze 
jest spędzić weekend lub wyma-
rzony urlop. Położony w cen-

tralnej Polsce urokliwy kompleks Manor House 
SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom 
i alergikom, gdzie niewymuszony luksus łączy się 
z arystokratycznymi tradycjami, a holistyczną au-
rę czuć dosłownie na każdym kroku. To właśnie tu 
mieści się najlepsze od lat holistyczne SPA w kraju 
z unikatową Akademią Holistyczną Manor House 
SPA „Alchemia Zdrowia”. Jej innowacyjny program 
odmładzający pobudza naturalne procesy samo-
uzdrawiania już na poziomie komórek, skutecznie 
oczyszcza i odblokowuje przepływ energii w orga-

nizmie. Jest to doskonała alternatywa dla zabie-
gów chirurgicznych i botoksu. Naturalne terapie 
sprzyjają zachowaniu zdrowia i urody, a ich efekty 
utrzymują się długi czas.

Zabytkowy park Manor House SPA kryje praw-
dziwy skarb – przepełniony dobrą energia natury 
Ogród Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, 
Piramidą Horusa i Ogrodem Zen - kopią sławne-
go ogrodu w Kioto. Gości urzekają wspaniała hi-
storia dawnej, szlacheckiej posiadłości i stylowe 
wnętrza, słowiańskie rytuały zdrowia w Witalnej 
Wiosce ® SPA i japońskie kąpiele ofuro, seanse 
w płótnach w Łaźniach Rzymskich i bezchlorowy 
basen z ożywioną wodą Grandera. Warto wspo-

mnieć też o kojących zmysły koncertach na gongi 
i misy tybetańskie, własnej stadninie koni, czy 
restauracji serwującej przepyszne potrawy tra-
dycyjnej, polskiej kuchni, menu dla wegan oraz 
autorskiej „Diecie Życia”.

Czas spędzony w Manor House SPA przywraca 
harmonię i zdrowie oraz piękny, młody wygląd. 
Wystarczy zaledwie kilkudniowy pobyt, by zrege-
nerować siły, prawdziwie się zrelaksować i cieszyć 
zachwycającym pięknem polskiej przyrody zmie-
niającej się wraz z porami roku…

Więcej na stronie: www.manorhouse.pl

Podaruj sobie 
wSPAniały czas

WYPOCZYNEK W SPA - DOBRY SPOSÓB NA BŁOGI RELAKS PRZEZ CAŁY ROK. CZY TO BEZ DZIECI, TYLKO 
WE DWOJE, CZY TEŻ Z PRZYJACIÓŁMI - WARTO NA CHWILĘ UCIEC OD CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW. 

NAJLEPIEJ TAM, GDZIE CZAS ZWALNIA.
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