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Manor House SPA – hotel
bezpieczny nie tylko w czasach
pandemii
Duża przestrzeń kompleksu hotelowego
w mazowieckich Chlewiskach – rozległy
park, trzy budynki, liczne atrakcje –
wszystko to sprzyja bezpieczeństwu
i zachowaniu prywatności.
Kompleks hotelowy Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów***** to miejsce stworzone z myślą o
błogim relaksie i harmonii z naturą. Historyczna posiadłość jest otoczona zabytkowym, 10-hektarowym
parkiem, który urzeka swym pięknem o każdej porze roku, a teraz cieszy zapachem słońca i świeżości,
kojącą oczy zielenią i prawdziwymi koncertami ptaków. Ogromne, otwarte przestrzenie pozwalają
delektować się atmosferą intymności i spokojem miejsca położonego w bliskości natury, z dala od
zgiełku, pośpiechu i smogu miasta. Do kompleksu można się dostać nie tylko drogą lądową, ale i
powietrzną, znajduje się tu bowiem lądowisko dla śmigłowców.
Zabytkowy park skrywa nie tylko luksusowe budynki Pałacu
Odrowążów, Stajni Platera, w której znajduje się również
hotelowa restauracja i Term Zamkowych z Biowitalnym SPA
– najlepszym od lat holistycznym SPA w Polsce, ale także
wiele pięknych zakątków idealnych na spacery i medytację.
Wśród niezwykłych, energetycznych miejsc są m.in.:
Kamienny Krąg Mocy, Ogród Zen, Piramida Horusa, spirala
energetyczna i kopia słynnego labiryntu z katedry w
Chartres, a także kapliczki Św. Jacka i NMP. Można pobudzić
w nich siły organizmu, wzmocnić go i wyciszyć. Kompleks jest
nazywany Polskim Centrum Biowitalności, charakteryzuje
się bowiem wysoką biowitalnością sięgającą nawet do 30 000 jednostek Bovisa (neutralny poziom dla
zdrowego organizmu to ok. 6500 j. w tej skali – wszystko co poniżej obniża wewnętrzną energię, co
powyżej pobudza nasze siły życiowe).
Manor House SPA oferuje wiele różnorodnych atrakcji. Można tu odpocząć w cieniu wspaniałych drzew
- wiele z nich to pomniki przyrody – i słuchając śpiewu ptaków, czy to w altanach ogrodowych czy na
leżakach lub w hamakach. Można łowić ryby w
przypałacowych stawach, wybrać się na konną lub
rowerową przejażdżkę lub po prostu spacerować po
specjalnie wyznaczonych ścieżkach: historycznej,
przyrodniczej i medytacyjnej. W Gabinetach Bioodnowy
można skorzystać z poprawiających nastrój i służących
zdrowiu zabiegom. Wśród nich warto zwrócić na jedyne
w swoim rodzaju terapie z wykorzystaniem działania
światła, dźwięku i wibracji oraz prozdrowotne kąpiele i
seanse saunowe. Warto też wziąć udział w koncertach na
gongi i misy tybetańskie, które mają korzystny wpływ
zdrowie człowieka na poziomie ciała i umysłu.
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Ogromną zaletą jest dostępna w całym kompleksie wysokiej jakości woda ożywiona metodą Grandera.
Technologia ta strukturyzuje – „ożywia” wodę, umożliwia jej odzyskać pierwotne właściwości,
utracone wskutek zanieczyszczeń i oddziaływań
zewnętrznych: wzmocnioną siłę samooczyszczania,
naturalną energię oraz stabilność mikrobiologiczną. Jej
heksagonalna struktura nie przepuszcza wirusów,
bakterii i toksyn, sprzyja też poprawie odporności
organizmu,
jego
skutecznemu
oczyszczaniu,
długowieczności i lepszemu zdrowiu. Na jej bazie są
przygotowywane wszystkie posiłki i napoje w hotelowej
restauracji - serwuje się w niej pyszne, tradycyjne
polskie i wegańskie potrawy oraz dania oparte o służącą
zdrowiu Dietę Życia, które dzięki ożywionej wodzie
zyskują walory smakowe. Żywa woda jest także w pokojach, kompleksie Łaźni Rzymskich i basenie, co
dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Więcej o właściwościach wody Grandera można znaleźć na
blogu Manor House SPA „Alchemia Zdrowia – Twój nowy styl życia”
Na terenie Manor House SPA zostały wprowadzone wszelkie wskazania z Rozporządzenia Rady
Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zwalczania stanu pandemii COVID-19.
Ponadto obok standardowych rozwiązań stosowanych tu od lat, takich jak: dezynfekcja stóp w strefie
SPA, strukturalna woda ożywiona metodami Grandera i Dr. Keshego, spełnianie rygorystycznych norm
krajowych i zagranicznych certyfikacji - Manor House SPA posiada międzynarodowy certyfikat ECARF
oraz znak Vege - zostały podjęte dodatkowe środki podnoszące bezpieczeństwo Gości. Więcej na ten
temat: www.manorhouse.pl/posiadlosc/bezpieczenstwo
Malowniczy, zabytkowy park o dziesięciohektarowej
powierzchni jest w stanie zapewnić Gościom niezależną
przestrzeń. W komfortowych warunkach, w specjalnie
przygotowanych pokojach tej enklawy dla dorosłych (hotel
bez dzieci), przyjaznej weganom i alergikom, z dostępnymi
licznymi atrakcjami, które sprzyjają osiągnięciu
dobrostanu, można się tu zrelaksować i głęboko wypocząć.
W tym luksusowym kompleksie nie czuć pandemii.
Więcej na: www.manorhouse.pl

- Koniec –
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. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce wyróżnia:
program odmładzający Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetyczne zabiegi w Gabinetach Bioodnowy, Łaźnie Rzymskie,
bezchlorowy basen z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, kąpiele ofuro, w tym romantyczne dzięki autorskim
wannom Duo Ofuro by Manor House oraz koncerty na misy i gongi tybetańskie. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są
wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg „Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks w Chlewiskach wyróżnia
naturalne środowisko wolne od smogu, dogodny dojazd i własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z
pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To
Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.
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