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Zimowy urlop w hotelu SPA bez dzieci  

Ferie zimowe to świetna okazja na rodzinne wyjazdy. 
To także doskonały czas dla rodziców na zadbanie o 
siebie i błogi odpoczynek od swoich pociech, gdy dzieci 
wyjeżdżają na obozy i zimowiska.   

Szczególnie zimą, gdy mniej słońca i życiowej energii, warto pomyśleć o urlopie, by nabrać sił witalnych, 
poprawić samopoczucie i zregenerować organizm. W okresie ferii zimowych wśród rodzin z młodszymi 
dziećmi popularne są wspólne wyjazdy na narty, ale już rodzice starszych dzieci chętnie wysyłają swoje 
latorośle na zorganizowane obozy sportowe lub tematyczne. Przychodzi bowiem taki moment, że 
nastolatkowie wolą spędzać wolny czas z rówieśnikami niż rodzicami. Warto to wykorzystać i zadbać 
wtedy o siebie, na przykład wybierając się do hotelu SPA, gdzie możemy oddać się relaksowi - iść na 
masaż lub zabieg pielęgnacyjny, seans saunowy, niespieszny spacer czy dobrą kolację - i odpocząć. 

Idealny na taki urlop będzie hotel bez dzieci, taki jak mazowiecki kompleks hotelowy Manor House 
SPA**** - Pałac Odrowążów*****. Jako że najmłodsi Goście mają 12 lat, a nastolatkowie przyjeżdżają 
sporadycznie, dominuje tu cisza i spokój jakich trudno szukać w rodzinnych hotelach. To także najlepszy 
od lat holistyczny hotel SPA w kraju i Polskie Centrum Biowitalności. Jest położony za miastem, z dala 
od jego pośpiechu i zgiełku, w otoczeniu kojącej zmysły przyrody 10-hektarowego, zabytkowego parku 
i dobrych sił natury. To prawdziwa enklawa dla dorosłych, przyjazna 
alergikom i weganom, przepełniona holistyczną aurą. Nic dziwnego, że 
kompleks jest chętnie wybieramy na romantyczne wyjazdy we dwoje 
oraz odpoczynek w SPA, przez osoby, które chcą spędzić przyjemny czas 
w błogiej atmosferze miejsca stworzonego z myślą o relaksie, 
zregenerować siły i nabrać nowej energii.  

W zimowe miesiące polecamy ofertę ZIMĄ DŁUŻEJ, czyli pobyt w środku 
tygodnia z bonem Spa i trzecim noclegiem GRATIS! (3 noce w cenie 2). 
Pakiet zawiera m.in.: noclegi ze śniadaniami, voucher o wartości 150 zł /os. na dowolne zabiegi z menu 
SPA, Pokojowy Program SPA oraz relaksujące kąpiele w kruchach soli ze sproszkowaną srebrzystą perłą 
i soli himalajskiej dostępne w pokojach z wannami. Liczne są też propozycje bioodnowy, od kąpieli w 
bezchlorowym basenie ożywioną wodą i atrakcjami wodnymi przez służące zdrowiu sesje saunowe w 
kompleksie Łaźni Rzymskich i Terapię Biowitalną, łączącą działanie: magneto-, termo-, muzyko-, lito- 
i jonoterapii, po wzmacniający i oczyszczający układ oddechowy i rewitalizujący układ odpornościowy 
seans w Chacie Solnej czy ćwiczenia w Siłowni Witalnej z fototerapią. Warto też skorzystać z zalet 
urokliwego położenia kompleksu – spacerować po rozległym parku ścieżkami przyrodniczą, historyczną 
i rekreacyjną, czerpać z pozytywnej energii Ogrodu Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Ogrodem 
Zen, Piramidą Horusa oraz energetycznymi spiralą i labiryntem.  

W okresie zimowych ferii 2023 – od 14 stycznia do 26 lutego – zimowy 
urlop w Manor House SPA został urozmaicony o program 
dodatkowych atrakcji. Codziennie będą się odbywały ćwiczenia w 
basenie wzmacniające mięśnie kręgosłupa, balansowanie plazmą w 
oparciu o technologię dr. Keshego, energetyzująca terapia w Komnacie 
Biowitalności na kamiennych matach przy muzyce harmonizującej 
czakry, seanse inhalacyjne w Chacie Solnej, dwugodzinne sesje w 
Łaźniach Rzymskich, będzie też dostępny bezchlorowy basen z 
plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego.  
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Ponadto w poszczególne dni tygodnia i weekendu będą też miały miejsce dodatkowe zajęcia 
tematyczne: koncerty na misy i gongi tybetańskie, podczas którego Goście poddawani są masażowi 
dźwiękiem; terapia multifalowa z wykorzystaniem lampy Rife'a i oscylatora Lachovsky'ego, która działa 
kompleksowo na organizm, oczyszcza go, wzmacnia i stymuluje do 
samoleczenia; cieszące się dużym zainteresowaniem pań warsztaty 
makijażu; zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej Huty Żelaza w 
Chlewiskach, Oddziału Warszawskiego Muzeum Techniki z wystawą 
zabytkowych samochodów i motocykli; zwiedzanie stajni z odnową 
biologiczną dla koni, a w piątki odnowa biologiczna w Witalnej 
Wiosce SPA z sauną fińską, sauną dymno-ziołową, sauną na 
podczerwień, ruską banią, ścieżką świetlno-powietrzną, beczkami 
polskimi, balią japońską i prysznicami wrażeń.  

W całym kompleksie jest ożywiona woda Grandera, która nie zawiera chloru, jest krystalicznie czysta, 
bezzapachowa i aksamitna, wspaniale chroni i pielęgnuje skórę, nawet najdelikatniejszą. Na jej bazie 
są też przygotowywane wszystkie potrawy i napoje w hotelowej restauracji, która jest znana z 
tradycyjnej polskiej kuchni, menu wegańskiego i autorskiej Diety Życia.  

W takich okolicznościach można zatroszczyć się o siebie na każdym poziomie, wypocząć, nabrać sił i 
wrócić z nową energią do codziennych zajęć.  

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/
http://www.manorhouse.pl/

