ZASOBY
POSIADŁOŚĆ – KOMPLEKS HOTELOWY
Pięciogwiazdkowy hotel w Pałacu Odrowążów, którego historia sięga XII w. z 18 luksusowo wyposażonymi
pokojami, które są połączeniem nowoczesnych rozwiązań oraz wieloletniej tradycji
Czterogwiazdkowy hotel w Stajni Platera z 1886 r. z 19 komfortowymi pokojami w dworskim stylu
Czterogwiazdkowy hotel w Termach Zamkowych z 22 nowoczesnymi pokojami urządzonymi z wyjątkową
dbałością o każdy szczegół aranżacji, w tym pokojami Ofuro SPA z głębokimi wannami w kształcie beczki
do relaksujących kąpieli w japońskim stylu
Malowniczy 10-hektarowy park z licznymi pomnikami przyrody należy do najcenniejszych zabytkowych
parków w Polsce, na trzech tematycznych szlakach zwiedzania i rekreacji: zabytkowym, przyrodniczym
i rekreacyjnym, czekają na Gości wyjątkowe atrakcje
Relikty przeszłości w zabytkowym parku krajobrazowym:
−
Baszta z XVIII wieku udostępniona do zwiedzania stanowi idealny punkt widokowy
−
3 przypałacowe XV-wieczne piwnice mieszczą obecnie: Wystawę Sprzętów Dawnych, Lochy
i dawną Prochownię
−
Studnia Dobiesława z XV wieku na przypałacowym dziedzińcu liczy 13 m głębokości
−
Historyczna Lodownia z początku XIX na północnym stoku wzgórza, znajduje się w niej Wystawa
rzeźb Bogów i Bożków Słowiańskich
−
Przypałacowe Kapliczki: Bożej Rodzicielki i Świętego Jacka Odrowąża, patrona kompleksu
hotelowego Manor House SPA w Chlewiskach
Stajnia koni wraz z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym i krytą ujeżdżalnią o powierzchni 800 m2,
placem zewnętrznym o powierzchni 4620 m2 i placem cross o powierzchni 2000 m2 oraz SPA dla koni
z możliwością pobytu konia, kupna lub treningu konia, jak i pensjonatu dla koni
Bezpieczny, duży parking

ZAPLECZE KONFERENCYJNE
10 stylowych, wielofunkcyjnych sal konferencyjnych o powierzchni od 30 do 280 m2
Wielofunkcyjna hala o powierzchni 800 m2 (wystawiennicza, rekreacyjna, ujeżdżeniowa)
Sala Gościnna z dwiema łazienkami dla oczekujących lub wykwaterowanych Gości
Bezprzewodowy, szerokopasmowy internet dostępny zarówno na terenie całego kompleksu hotelowego,
jak i w parku
Drink Club w Pałacu Odrowążów
Dwie biesiadne piwniczki w przypałacowych lochach
10-hektarowy park umożliwia organizację różnorodnych eventów, spotkań i imprez w plenerze, obfituje
w miejsca na grillowanie, biesiadowanie, pikniki.
Lądowisko dla helikoptera

BIOWITALNE SPA
Łaźnie Rzymskie – termoterapia: kompleks obejmuje kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun
i wanien zdrowotnych. W strefie Łaźni Rzymskich woda uzdatniana jest metodą Grandera. Kompleks Łaźni
Rzymskich w Termach Zamkowych jest miejscem szczególnie przyjaznym dla alergików.
Bezchlorowy basen – hydroterapia: kryty basen z idealną dla alergików, plazmatyczną wodą ożywioną
metodami Grandera i dr. Keshego. Bezchlorowy basen wyposażony jest w liczne atrakcje wodne: rwąca
rzeka, wodno-powietrzne gejzery, masujące leżanki i siedziska, masażery karku i kręgosłupa, jacuzzi.
Gabinety Bioodnowy w Termach Zamkowych. Do dyspozycji Gości 12 gabinetów: 3 gabinety orientalne,
2 gabinety natura, 1 gabinet błotny i 2 gabinety do wykonywania zabiegów na dłonie, stopy i włosy oraz
3 gabinety do terapii energetycznych i 1 gabinet do zabiegów dla dwojga. W Gabinetach Bioodnowy
oferujemy szereg energetycznych zabiegów oraz innowacyjnych terapii w ramach odmładzającego programu
Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®. Z myślą o weganach stworzyliśmy również Menu SPA dla
Wegan zawierające zabiegi pełne witalnej energii.
Komnata Biowitalności – terapia biowitalna: podczas energetyzującej sesji na kamiennych matach przy
muzyce harmonizującej czakry oraz rozprzestrzeniającej się wokół plazmie podwyższa się energetyka
i biowitalność organizmu, który równocześnie jest stymulowany do autoregeneracji. Podczas biowitalnego
seansu wykorzystywane jest działanie: magneto-, termo-, muzyko-, lito- i jonoterapii.
Koncert na misy i gongi tybetańskie – muzykoterapia: uczestnicy koncertu zostają poddani masażowi
dźwiękiem, a każdy fragment ich ciała zostaje dotknięty przez wibracje rezonujących instrumentów.
Pokoje ofuro SPA – balneoterapia: lecznicze i relaksujące kąpiele w pokojach Ofuro SPA w Termach
Zamkowych z jednoosobowymi wysokimi wannami w kształcie beczki i dwuosobowymi wannami Duo
Ofuro by Manor House i głębokimi wannami w Pałacu Odrowążów oraz w wybranych komnatach Stajni
Platera. Wśród bogatej oferty warto wymienić kąpiele: żywiczne, mineralne w biszoficie połtawskim, a
także kąpiele w czerwonym winie oraz kąpiele w kruchach soli ze sproszkowaną srebrzystą perłą i soli
himalajskiej.
Witalna Wioska® SPA – termoterapia: SPA na świeżym powietrzu, w skład którego wchodzi
8 drewnianych chat pokrytych gontem z osiki: chata z ruską banią, chata z sauną fińską, 2 chaty z beczkami
polskimi, chata z sauną świetlną na podczerwień, chata grillowa, chata barmana, chata gospodarza. Odnowa
w jedynej w swoim rodzaju Witalnej Wiosce® SPA pozwoli zadbać o zdrowie i przedłużyć biologiczną
witalność. Jest wspaniałym sposobem na integrację, zabawę i wypoczynek.
Chata Solna – haloterapia: relaksacyjno-lecznicza Chata Solna wyposażona w medyczny generator aerozolu
solnego. Jej dobroczynny wpływ na zdrowie polecany jest szczególnie osobom borykającym się
z problemem alergii.
Ogród Medytacji – energoterapia: rozległy 10-hektarowy park wokół Pałacu Odrowążów z niezwykłymi
pomnikami przyrody i starodrzewem (silwoterapia) oraz Ogrodem Medytacji, który kryje Kamienny Krąg
Mocy, spiralę energetyczną, Piramidę Horusa, Ogród Zen i Labirynt Energetyczny.

REKREACJA
10-hektarowy park z 2 stawami, relaks w przypałacowym ogrodzie i nad wodą, liczne miejsca wypoczynku:
pawilony ogrodowe, hamaki, leżaki do opalania.
Stajni koni, Klub Jeździecki Stowarzyszenia Manor House Dziedzictwo prowadzony przez doświadczoną
i uznaną kadrę szkoleniową oraz zawodników sztuki jeździectwa
Golf wodny, firewalking, outdoor fitness dla miłośników ćwiczeń na świeżym powietrzu. Aktywny
wypoczynek umożliwiają także rowery, sprzęt Nordic Walking oraz łodzie do pływania po naszych stawach.
Siłownia Witalna z profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń, bilard.
Okolica – spokój miejsca położonego w bliskości przyrody i pozytywnych sił natury oraz sąsiedztwo lasu
sprzyjają relaksującym spacerom. Wiele atrakcji i zabytków w sąsiedztwie jest idealną propozycją dla
miłośników zwiedzania. Warto odwiedzić: Chlewiska, w tym zabytkową Hutę Żelaza, Szydłowiec i Orońsko
z ich zabytkami, Rezerwat Geologiczny Niekłań, Bałtowski Park Jurajski, Krzemionki Opatowskie, Jaskinia
Raj, Święty Krzyż i wiele innych.

