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Ma zo wiec ki kom pleks Ma nor Ho u se SPA****
Pa łac Odro wą żów***** jest jed nym z tych uro-
 kli wym miejsc, gdzie zwal nia czas. Ten ho tel
bez dzie ci (przyj mu je go ści po wy żej 12 ro ku
ży cia), to praw dzi wa en kla wa ci szy i spo ko ju
oraz do brych ener gii na tu ry. To tak że naj lep -
sze ho li stycz ne SPA w kra ju ze sta wia ją cym na
na tu ral ne me to dy Stu diem Od no wy i uni kat-
ową Aka de mią Ho li stycz ną Al che mia Zdro-
 wia®, któ rej pro gram od mła dza ją cy opie ra się
na po bu dza niu pro ce sów sa mo u zdra wia nia na
po zio mie ko mó rek oraz sku tecz nie oczysz cza
i od blo ko wu je prze pływ ener gii w or ga niz mie. 

Ta kich pe re łek jest wię cej: ko ją ce zmy sły
kon cer ty na mi sy i gon gi ty be tań skie, bez-
 chlo ro wy ba sen z oży wio ną wo dą Gran de ra,
Łaź nie Rzym skie sły ną ce z se an sów w płót -
nach, ry tu a łów w kom plek sie sa un, w tym
z noc ne go sa u no wa nia. Właś nie w stre fie
SPA&Wel lness moż na od dać się ener ge tycz -
nym za bie gom i re lak so wi w ciep łych, przy-
 tul nych wnę trzach. Zwłasz cza zi mo wą po rą
po trze bu je my du żej daw ki po zy tyw nej ener-
 gii, by wzmoc nić or ga nizm i po bu dzić si ły wi-
 tal ne. W Ma nor Ho u se SPA to ła twe
i przy jem ne.

Do daj my jesz cze luk su so wy, pa ła co wy wy-
 strój i ru sty kal ne po ko je Ter mach Zam ko -
wych, w tym spe cjal ne dla aler gi ków oraz
dwor ski styl Staj ni Pla te ra, gdzie mie ści się też
re stau racja Ma nor Ho u se SPA. Ser wu je się tu
re we la cyj ne da nia tra dy cyj nej pol skiej kuch -
ni oraz we gań skie po tra wy o nie za pom nia -
nym sma ku i au tor skie me nu wg „Die ty Ży cia”. 

Go ści za ska ku je wie le rze czy: nie zwy kły
Ogród Me dy ta cji z Ma gicz nym Krę giem Mo cy,
Pi ra mi dą Ho ru sa, Spi ra lą Mo cy, Ką ci kiem Me-
 dy ta cji i Ogro dem Zen; bo ga ty ką cik zio ło wy
do stęp ny ca łą do bę czy po ko jo wy pro gram SPA
z ką pie la mi w kru chach so li hi ma laj skiej ze
sprosz ko wa ną per łą oraz w wy so kich wan nach
ofu ro (rów nież we dwo je), mu zy ką re lak sa cyj -
na w ła zien kach i sol fe żo wa wy brzmie wa ją cą
w okre ślo nych czę stot li wo ściach… 

A wszyst ko to z prze pięk nym wi do kiem na
roz leg ły, za byt ko wy park z urze ka ją cą przy ro -
dą – cza row ny ogród, prze pięk ny o każ dej po -
rze ro ku. Zi mą otu lo ny baj ko wo śnie giem. To
miej sce, gdzie moż na osią gnąć har mo nię
i przy wró cić we wnętrz ną rów no wa gę, z któ re -
go wra ca się do do mu ze wspa nia ły mi wspom-
 nie nia mi i za pa sem sił. 

A co zi mą dla tych, 
co nie jeż dżą na nar tach?

Nie wszy scy zi mą pla nu ją wy pad w gó ry, nie wszyst kich po cią ga bia łe sza leń stwo 
na sto kach, nie wszy scy też szu ka ją da le kich wy ja zdów... Ale każ dy z nas po trze bu je
od po czyn ku. Do brym kie run kiem na zi mo wy ur lop są miej sca prze peł nio ne spo ko jem
i do brą ener gią. A ta kich w Pol sce nie bra ku je! 


