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Romantyczny czas we dwoje nie tylko na Walentynki 

Cudownie jest obchodzić Dzień Zakochanych, ale o uczucia w 
związku warto dbać na co dzień. Aby do związku nie wkradła się 
rutyna, dobrze robić sobie miłe niespodzianki - prezent bez 
specjalnej okazji, romantyczną kolację czy spontaniczny wypad na 
weekend -  i celebrować chwile we dwoje.  

Taka natura związków, że mają swoje etapy. Zauroczenie drugą osobą na początku związku, płomienne 
uczucia, motyle w brzuchu… z czasem mijają i po początkowej  euforii przychodzi proza codzienności. 
Jeśli będziemy dbali o bliskość w związku, rozmawiali, troszczyli się o siebie nawzajem, pielęgnowali 
uczucie, możemy stać się przyjaciółmi na całe życie. Dobrze też skupiać się na zaletach, nie wadach 
partnera, pamiętać te cechy, które sprawiły, że staliśmy się parą, dlaczego lubimy razem spędzać czas 
i pamiętać, by to robić. Umawiajmy się zatem na randki przez cały rok! 

- Nie dopadnie nas nuda w związku, jeśli będziemy zaskakiwać i dawać 
się zaskakiwać miłymi gestami, romantycznymi randkami, wyjazdami 
tylko we dwoje - nawet jeśli mamy dzieci! - oraz pielęgnować wspólne 
pasje i zainteresowania. Jako hotel dla dorosłych jesteśmy często 
wybierani przez pary, które chcą spędzić wartościowy czas razem, a 
nasze vouchery pobytowe są chętnie dawanym prezentem. Cisza i 
spokój miejsca bez dzieci, położonego za miastem, z dala od jego 
pośpiechu i zgiełku, do tego idealny na romantyczne spacery piękny, 
zabytkowy park, klimatyczne wnętrza, wykwintne dania w restauracji, 
rozbudzające zmysły zabiegi SPA i atmosfera intymności… - w takim otoczeniu łatwo o dobry nastrój, 
wyciszenie, odpoczynek i skupienie się na ukochanej osobie. - mówi Dorota Tokarska, Dyrektor 
Marketingu hotelu Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****. 

Bliskości w związku sprzyjają przyjemne chwile spędzone razem. Ogromne znaczenie ma dotyk - 
świadomy, pełen dobrej energii jest doskonałym sposobem wzmocnienia pozytywnych uczuć. Warto 
więc wybrać się do SPA na zabieg dla dwojga, na przykład na masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi 
wykonywany na plecy, który rozluźnia napięte mięśnie, pobudza krążenie krwi, bardzo relaksuje i 
odpręża. Zabieg dostępny jest m.in. w pakiecie Weekend we dwoje w SPA, w którym są także 
przygotowywane w pokoju kąpiele: odżywcza kąpiel miodowo – mleczna z cytrusami ze szklanką 
naturalnego soku dla niej, ujędrniająca kąpiel w ciemnym piwie z jabłkami i kuflem piwa do 
skosztowania dla niego oraz w ofercie Bliżej siebie, która zawiera dodatkowo aromaterapeutyczno-
relaksacyjny masaż ciepłym olejkiem wytopionym ze świecy dla obu partnerów. 

 - Doświadczanie wspólnej przyjemności podczas ceremonii SPA jest 
najsilniejszym źródłem energii, daje i odprężenie i zwiększenie 
satysfakcji z bycia razem w związku z drugą osobą. Gorąco polecam 
naukę partnerskiego, relaksacyjnego masażu prowadzoną pod 
czujnym okiem terapeutów w kameralnej atmosferze naszego 
holistycznego SPA z pakietu Metamorfoza uczuć dla dwojga. 
Umiejętności zdobyte podczas takiego spotkania będą niezastąpione, 
również po powrocie do domu, na przykład po męczącym, stresującym 
dniu, przydadzą się też, by umilić romantyczne wieczory we dwoje. – 

tłumaczy Małgorzata Przydacka, Szefowa SPA hotelu Manor House. 

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/pakiety/weekend-we-dwoje-spa
https://www.manorhouse.pl/pakiety/blizej-siebie-harmonia-dla-dwojga
https://www.manorhouse.pl/pakiety/metamorfoza-uczuc-dla-dwojga
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Niezwykłym przeżyciem będą wspólne kąpiele - ciepła woda, piękne zapachy aromatycznych olejów, 
klimatyczne światło świec, rozbudzą zmysły. Na przykład romantyczna, pełna urzekających aromatów 
kąpiel mleczna z cytrusami dla dwojga w głębokiej, wolnostojącej wannie w 
zaciszu pokoju (zawiera ją m.in. pakiet Romantyczny). Inną kuszącą 
propozycją jest kąpiel w soli ze sproszkowaną perłą z dodatkiem mleka, 
miodu i cytrusów w głębokiej dwuosobowej wannie. Wanny duo ofuro 
autorskiego projektu Manor House, łączą dobroczynny wpływ kąpieli (nacisk 
wysokiego słupa wody niesie wiele zdrowotnych korzyści) z przyjemnością, 
jaką daje wspólny, czuły czas z ukochaną osobą.   

Kąpielom można się oddawać także w jacuzzi z ciepłą wodą, basenie Swim z 
przeciwprądami i dużym basenie z rwącą rzeką, masażerami i biczami wodnymi. Za sprawą 
bezchlorowej wody, ożywionej metodami Grandera i dr. Keshego, która pielęgnuje skórę, nawet tę 
najbardziej wrażliwą, kąpiele będą jeszcze przyjemniejsze. Fantastycznym doznaniem będzie nocny 
koncert na misy kryształowe i kamertony z mantrowaniem, który cyklicznie odbywa się na basenie 

mazowieckiego kompleksu Manor House SPA.  

Bardzo miłym doznaniem będzie ceremonia kąpieli dla dwojga w 
dźwiękach mis tybetańskich w Gabinetach Bioodnowy, koncert na gongi 
i misy tybetańskie w Komnacie Biowitalności albo na sesje saunowe w 
płótnach w Łaźniach Rzymskich. Warto wybrać się na niespieszny spacer 
po rozległym, zabytkowym parku Manor House z kojącą zmysły przyrodą, 
przypałacowymi stawami i romantycznymi zakątkami. W takim otoczeniu 
dobrze się rozmawia o tym co teraz, idzie „szlakiem wspomnień” (te 

najprzyjemniejsze bardzo zbliżają) lub ustala wspólne plany na przyszłość. Na uwagę zasługują też 
kolekcja rzeźb Bogów i Bożków Słowiańskich, energetyczny Ogród Medytacji i Witalna Wioską SPA, 
która słynie z rytuałów zdrowia pod gołym niebem. Dobrze oczywiście zadbać o przyjemności 
podniebienia i wybrać się na kolację we dwoje a’la carte, by w urokliwym wystroju eleganckiej 
restauracji zasmakować wegańskich potraw i tradycyjnej polskiej kuchni, autorskich propozycji z Diety 
Życia lub Menu degustacyjnego Smaki Lasu oraz słodkich deserów.   

Nawet krótki, wspólny wypad w romantyczne miejsce może 
podnieść temperaturę uczuć w związku, pomóc doświadczyć 
nowych odczuć lub ponownie rozbudzić w sobie bliskość, która 
dodaje odwagi, niesie wewnętrzny spokój, uwalnia blokady i stres, 
wyzwala zaufanie, szacunek i miłość. 

Więcej informacji: 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/pakiety/pakiet-romantyczny
http://www.manorhouse.pl/

