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    Informacja prasowa  

  Warszawa, 21.03.2023 r. 

Manor House SPA wybrany Najlepszym hotelem SPA w 

Polsce! 

Nagroda Główna w 13. edycji  konkursu Perfect SPA Awards i tytuł Best SPA 

Hotel 2023 trafiły do kompleksu Manor House  SPA**** - Pałac 

Odrowążów*****.  

W tegorocznej edycji konkursu Perfect SPA Awards dla obiektów SPA & 
Wellness zwyciężył hotel Manor House SPA w mazowieckich Chlewiskach. Numer 1 wśród polskich 
hoteli SPA otrzymał tytuł Best SPA Hotel 2023 w głosowaniu internetowym i eksperckim. Laureat 
najważniejszej nagrody w polskiej branży SPA otwiera Ranking 100 Best SPA Hotels in Poland. Manor 
House SPA wygrał również w kategorii Najlepszy Hotel SPA dla dorosłych. Znalazł się też na podium 
Najlepszych Hoteli SPA na Mazowszu.   

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji prestiżowego konkursu Perfect SPA Awards 
miało miejsce na uroczystej Gali w Hotelu Marriott Warszaw 20 marca 2023 r. 
Wieczorne spotkanie przedstawicieli najlepszych hoteli SPA i marek Beauty&SPA 
poprowadził Conrado Moreno. Wśród Gości było wiele gwiazd ekranu, m.in.: 
Katarzyna Glinka, Małgorzata Pieczyńska, Lucyna Malec, Magdalena Wołłejko, 
Elżbieta Romanowska, Anna Głogowska, Anna Gzyra, Dominika Łakomska, Paulina 
Holtz, Ewelina Ruckgaber, Kamila Kamińska, Laura Breszka, Łukasz Strzałka, 
Sławomir Doliniec. 

Podczas Gali Polskich Oskarów SPA & Wellness, jak jest nazywany konkurs Perfect SPA Awards,   
nagrodę dla Najlepszego Hotelu SPA w Polsce odebrali twórcy kompleksu Manor 
House SPA Grażyna Wrona i Jerzy Przemysław Wrona.  

 – Bardzo dziękujemy za tę nagrodę. Na rynku hotelarskim jesteśmy już 24 lata, 
konsekwentnie rozwijając się, inwestując w nowe rozwiązania i kreując trendy w 
branży. Nasz hotel to jedna z najstarszych posiadłości na ziemiach polskich, 
zabytkowy park, XVI-wieczny Pałac Odrowążów, XIX-wieczna Stajnia Platera, a dziś 
cztero- i pięciogwiazdkowy hotel z nowoczesną strefą Wellness & SPA. Nie bylibyśmy 
w tym miejscu bez naszych pracowników, którzy bardzo nam pomogli w osiągnięciu 
sukcesu. Wiele osób z naszego zespołu pracuje z nami po 20 lat, jesteśmy więc jedną 
rodziną. Dziękujemy im za wspólną drogę. – mówił na Gali Jerzy Przemysław Wrona, 
Wice-Prezes Spółki Manor House.  

- Chciałam dodać, że będziemy Was cały czas zaskakiwać. Właśnie zaczynamy budowę nowego skrzydła 
hotelowego w formie domów kopułowych. Tego jeszcze nie było, ale niezmiennie 
jesteśmy wierni swojej filozofii, stawiamy na energie, nowe możliwości, inspiracje 
dla innych – puentowała Grażyna Wrona, Prezes Spółki Manor House tuż po 
odebraniu nagrody dla Najlepszego Hotelu SPA w Polsce. 

Nagrodę dla najlepszego polskiego hotelu dla dorosłych odebrał Arkadiusz Tomczyk, 
Dyrektor Hotelu w Chlewiskach dziękując słowami: – Szanowni Państwo, mam 
przyjemność odebrać tę nagrodę w imieniu Zarządu i pracowników hotelu Manor 
House SPA. Jest ona najlepszym potwierdzeniem, że codzienny trud naszej pracy ma 
wymierny efekt. Z tego miejsca dziękuję zarówno pracownikom, jak i naszym 
Gościom, którzy stale nas inspirują i motywują do dalszego działania.  

http://www.manorhouse.pl/
https://spaeden.pl/perfect-spa-awards/perfect-spa-awards-nowa-edycja/3107-finalisci-konkursu-perfect-spa-awards-2023
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Warto podkreślić, że Manor House SPA jest pierwszym hotelem w Polsce, 
który zdecydował się wprowadzić koncept child-free zone już w 2014 r. 
(hotel jest otwarty dla Gości powyżej 12. roku życia). Jest także jedynym 
hotelem w Polsce z międzynarodowym certyfikatem ECARF „Hotel przyjazny 
dla osób z alergiami. Ponadto jest przyjazny weganom, wiele razy 
nagradzanym „symbolami Vivy” za ofertę dla wegan. Wśród wyróżników 
tego wyjątkowego pod wieloma względami miejsca są m.in.: autorski 

program odmładzający „Alchemia Zdrowia”, który pobudza naturalną umiejętność organizmu do 
autoregeneracji, energetyczne terapie w Gabinetach Bioodnowy i Komnacie Biowitalności, rytuały 
zdrowia w Witalnej Wiosce SPA, seanse w Chacie Solnej, Ogród Medytacji w zabytkowym parku, 
Muzeum Rzeźb Bogów i Bożków Słowiańskich, Komnata Wing Makers, ożywiona woda Grandera w 
całym kompleksie, bezchlorowy basen, sesje saunowe w kompleksie Łaźni Rzymskich... Biowitalne SPA 
specjalizuje się zabiegach opartych na działaniu wibracji i wody, w tym w leczniczych w kąpielach, np. 
ofuro w wysokich wannach, czy muzykoterapii: kamertony, muzyka solfeżowa, koncerty na gongi 
tybetańskie oraz koncerty w basenie z misami, kamertonami i mantrowaniem.  

Z niektórych atrakcji można skorzystać tylko w Manor House SPA, wiele innych, 
które cieszą się dużym powodzeniem Gości, zapoczątkowało nowe trendy na 
polskim rynku SPA. Nie dziwi więc, że kompleks hotelowy Manor House 
SPA***** - Pałac Odrowążów***** wielokrotnie był nagradzany w 
prestiżowych konkursach i plebiscytach w kraju i za granicą. To od lat Najlepszy 
Holistyczny Hotel SPA w Polsce (tytuł m.in. w Perfect SPA Awards w 2019, 2020  
i 2022 r.), wyróżniany także jako Najlepszy Hotel SPA dla Dorosłych, Najlepszy hotel dla Par, Najlepszy 
Romantyczny Hotel SPA czy Najlepszy Health&Anti-aging SPA. Manor House jest znany również jako 
Polskie Centrum Biowitalności. Cisza i spokój hotelu bez dzieci, położonego z dala od miejskiego 
pośpiechu i zgiełku, przepełnionego pozytywnymi energiami natury, sprzyja bowiem dbaniu o siebie 
na każdym poziomie, pobytom we dwoje, błogiemu relaksowi w SPA i w towarzystwie kojącej zmysły 
przyrody. W takim miejscu jak Manor House łatwo wzmocnić siły witalne i odporność oraz poprawić 
zdrowie i samopoczucie.  

Laureaci 13. edycji jedynego w Polsce konkursu w branży SPA & Wellness 
zostali wyłonieni spośród 266 hoteli SPA i day SPA. W 30 kategoriach 
wybrano 90 finalistów (w każdej kategorii 3 najlepsze hotele lub day SPA). 
Na zwycięzców głosowali czytelnicy Magazynu Eden i portalu spaeden.pl, 
oddając ponad 31 tysięcy głosów oraz eksperci z branży SPA (10-osobowa 
kapituła). W części Perfect SPA Proffesional zgłoszono 55 produktów, 
urządzeń i usług z branży beauty & SPA. W sumie nagrodzono 45 laureatów.  
Więcej na: www.manorhouse.pl  

 

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią 

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w 
Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w 
Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom, najlepszy od lat holistyczny hotel SPA w Polsce, który słynie 
z autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetycznych terapii w Gabinetach Bioodnowy, 
seansów w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowego basenu z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, prozdrowotnych kąpieli ofuro, 
w tym romantycznych dla dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House oraz koncertów na misy i gongi tybetańskie. Dopełnieniem 
luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej, wegańskiej i wg „Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks 
wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, 
własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni oraz 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską SPA. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w 
skali Bovisa.   

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/hotel-i-pokoje/o-hotelu/hotel-bez-dzieci
https://www.manorhouse.pl/spa/alchemia-zdrowia
http://www.manorhouse.pl/

