
Nieo� cjalne spotkania lepiej rozwijają relacje biznesowe niż wystaw-
ne bankiety i huczne imprezy. Podczas tych mniej licznych spotkań można 
stworzyć dogodne warunki do rozmowy, której nie przerwie gwar dużego 
przyjęcia. Umożliwia to stworzenie bardziej osobistej relacji, sprzyja integra-
cji, czy to z klientem, czy z współpracownikiem – tłumaczy Dorota Tokarska, 
dyrektor marketingu Manor House SPA, i dodaje: – Strefa SPA & Wellness, 
gdzie zamiast sztywnych kreacji i eleganckich, nie zawsze wygodnych bu-
tów, w miękkich szlafrokach i atmosferze relaksu po przyjemnych zabiegach, 
wpływa na pogłębianie kontaktów biznesowych. Przebywanie na terenie 
Manor House SPA, który nazywany jest  Polskim Centrum Biowitalności, jest 
dobroczynne dla organizmu. Wysoka biowitalność kompleksu pobudza naszą
energię życiową, regenerację organizmu, co wpływa na dobre zdrowie
i samopoczucie, a tym samym na kreatywność i współpracę pracowników.  www.manorhouse.pl

Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA**** – Pałac Odrową-
żów***** – jedna z najstarszych posiadłości szlacheckich w Polsce – łączy luk-
sus i historię sięgającą XII w. Otacza go piękny, zabytkowy park z wieloma moż-
liwościami aktywnego spędzania czasu i odpoczynku na świeżym powietrzu. 
Przepełniony pozytywną energią Ogród Medytacji, który skrywa Kamienny 
Krąg Mocy, Piramidę Horusa, energetyczne ścieżki i spiralę oraz Ogród Zen, wy-
ciszy nas i wzmocni wewnętrzne siły. Niezapomnianym przeżyciem, zwłaszcza 
w zimowe miesiące, są rytuały zdrowia pod gołym niebem w Witalnej Wiosce® 
SPA, gdzie na wzór starosłowiańskich zwyczajów przygotowane są pakiety 
zabiegowe. Cenionymi przez gości atrakcjami są także: miodopicie w przypała-
cowych piwnicach, poszukiwanie skarbu w rozległym parku, strzelanie z łuku, 
golf wodny czy emocjonujący � rewalking. Kompleks ma również własną stajnię 
z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym i SPA dla koni.

Manor House SPA  jest prawdziwą enklawą dla dorosłych – to pierwszy 
i najlepszy polski hotel bez dzieci (przyjmuje gości powyżej 12. roku życia).  
Wyróżnia go szeroka oferta dopasowana do potrzeb wegan i alergików 
(specjalne menu i kosmetyki oraz certy� kowane pokoje). Słynie z Biowitalnego 
SPA, energetycznych terapii w Gabinetach Bioodowy i odmładzającego pro-
gramu Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, który pobudza naturalną 
zdolność organizmu do autoregeneracji. Godny polecenia jest bezchlorowy 
basen z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Gandera i dr. Keshego. Cieka-
wą atrakcją są seanse w płótnach w kompleksie Łaźni Rzymskich oraz organi-
zowane cyklicznie nocne saunowanie. Warto również poddać się muzykoterapii 
podczas koncertów na misy i gongi tybetańskie. 

Zabytkowy Pałac Odrowążów, Stajnia Platera w dworskim stylu i klima-
tyczne Termy Zamkowe są idealne dla osób ceniących spokój, błogi relaks 

i najwyższy standard usług. W hotelowej restauracji serwuje się tradycyjne 
dania kuchni polskiej, znakomite menu dla wegan oraz potrawy według 
autorskiej „Diety Życia”. 

Do tego bogate doświadczenie konferencyjne – profesjonalna obsługa
i udogodnienia techniczne (10 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych, nowo-
czesny sprzęt konferencyjny, bezprzewodowy internet) –zapewnia sprawny 
przebieg imprez, szkoleń i konferencji. Stylowe wnętrza dodają spotkaniom 
biznesowym prestiżu, a te okolicznościowe – jak np. wigilie � rmowe – czynią 
klimatycznymi. Wszystko to sprawia, że oferta Manor House SPA spełnia ocze-
kiwania gości indywidualnych i grup biznesowych. Dogodne położenie w cen-
tralnej Polsce, niedaleko trasy Warszawa – Kraków, jest dodatkowym atutem.

Zimowe 
eventy w SPA

Rozmowa prowadzona 
w sytuacji mniej formalnej, 

przy lampce wina, na leżaku w SPA, 
między relaksującym masażem 

a energetyczną terapią, sprzyja budowaniu relacji. 


