
Podróż po zdrowie
Hotel Manor House SPA – Polskie Centrum Biowitalności 

Mazowiecki kompleks Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****, jedna z najstarszych posiadłości szlacheckich w Polsce, jest połącze-
niem niewymuszonego luksusu i wspaniałej, polskiej historii sięgającej XII wieku. Przepiękny, zabytkowy park czaruje oszałamiającą wręcz 
przyrodą, bliskość natury koi zmysły i dodaje poprawiającej nastrój i zdrowie energii, wyczuwalnej zwłaszcza w Ogrodzie Medytacji, który 

skrywa Kamienny Krąg Mocy, Piramidę Horusa, energetyczne ścieżki i spiralę oraz Ogród Zen – kopię tego słynnego w Kioto.

Manor House SPA jest prawdziwą enklawą spokoju z tytułem Najlepszego Hotelu dla Dorosłych wg Perfect SPA Awards 2017 
(zaprasza Gości powyżej 12 roku życia) oraz Najlepszym Holistycznym SPA w Polsce (Prestige SPA Awards 2017) i Najbardziej 

Luksusowym Hotelem w Europie wśród obiektów historycznych nagrodzonym w Luxury Travel SPA Awards 2018. 

Biowitalne SPA z Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia® słynie z autorskiego programu odmładzającego, który opiera się o naturalne ter-
apie pobudzające procesy samouzdrawiania, oczyszczające i regenerujące oraz usprawniające przepływ energii w organizmie. 
Obiekt wyróżnia szeroka oferta dedykowana potrzebom wegan i alergików. Powstał tu też prestiżowy Klub Biznesowy Manor House SPA, 

którego członkowie cieszą się specjalnymi przywilejami.  

Kompleks Manor House SPA wyróżniają: Gabinety Bioodnowy z oryginalnymi terapiami, bezchlorowy basen z plazmatyczną 
wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, seanse saunowe w płótnach (również nocne saunowanie) w kompleksie 
Łaźni Rzymskich, rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce ® SPA – niezwykłym SPA pod gołym niebem, koncerty na misy i gongi 
tybetańskie, kąpiele ofuro w wysokich wannach (także w wersji dla dwojga w wannie Duo Ofuro by Manor House) oraz własna stajnia 

kkoni. Koneserzy dobrej kuchni docenią tradcyjne, polskie dania, świetne menu wegańskie oraz zdrową „Dietę Życia”. 

Nawet krótki pobyt w Manor House SPA jest  dobroczynny dla zdrowia i sprzyja osiągnięciu harmonii.  Tu czas biegnie wolniej, 
błoga cisza i holistyczna aura sprawiają, że łatwo przychodzi tu błogi relaks i zdrowy sen, zaś energetyczne zabiegi wspomagają 

regenerację organizmu i pobudzenie sił witalnych. To podróż po zdrowie i dobre samopoczucie.

manorhouse.pl


