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Certyfikat „I Love SPA” dla hotelu Manor House SPA!
Kompleks hotelowy Manor House
SPA**** Pałac Odrowążów*****
otrzymał prestiżowy certyfikat
"SPA Quality Standard"
Mazowiecki Hotel Manor House
SPA został bohaterem pierwszego
odcinka cyku reportaży filmowych
pod wspólną nazwą "I love SPA".
Autorem serii jest organizator
konkursu SPA Prestige Awards,
który wyłania najlepsze polskie
Hotele SPA &Wellness (w 2017 r.
odbyła się 11 edycja tego
cenionego w branży plebiscytu). Poszczególne odcinki przedstawiają "najpiękniejsze strefy SPA
&Wellness w Polsce" wybrane przez prowadzących aktorkę Karinę Kunkiewicz i Pawła Polkę
(Comfortum). W ramach cyklu prezentowane są jedynie hotele, które cieszą się dużą popularnością
i swoją oryginalnością zapewniają ciekawy materiał filmowy dla wielbicieli SPA.
Manor House SPA został wyróżniony palmą pierwszeństwa w cyklu „I Love SPA” jako najlepsze
holistyczne SPA w Polsce. Potwierdza to interesująca oferta zabiegów w Gabinetach Bioodnowy,
urokliwe położenie oraz niezwykła atmosfera miejsca, które z powodzeniem czerpie z pozytywnych
energii natury między innymi w Ogrodzie Medytacji. Na wyróżnienie zasługują oryginalne zabiegi SPA
i ich niezwykle szeroki wybór – wszystkie zgodne z holistyczną filozofią - oraz duże zainteresowanie
gości indywidualnie dobieranymi terapiami. Kompleks jest pięknie położony w otoczeniu rozległego,
zabytkowego parku, a okolica zachwyca polskimi
krajobrazami. Pokoje są komfortowe, niektóre
z nich dostosowane specjalnie do potrzeb
alergików, inne wyposażone w wanny ofuro
służące do leczniczych kąpieli w japońskim stylu
(wykorzystanie
prozdrowotnego
działania
wysokiego słupa wody). Prowadzący zwrócili też
uwagę na niezwykłe połączenie historii
z nowoczesnością i luksusem oraz dobrą energią.
Docenili także bezchlorowy basen z wodą
dostosowaną do wrażliwej skóry, kompleks Łaźni
Rzymskich
oraz
szerokie
wykorzystanie
muzykoterapii (koncerty na gongi i misy tybetańskie czy muzyka solfeżowa o specjalnie dobranych
częstotliwościach korzystnie wpływających na organizm).
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Eksperci "SPA Quality Standard" za godne polecenia uznali również smaczne propozycje hotelowej
restauracji, nie tylko tradycyjną polską kuchnię, ale też autorską Diętę Życia oraz szeroką kartę dań
dla
wegan.
Ponadto
dogodne
położenie
w centralnej Polsce i z dala od miasta. Zwrócili
ponadto uwagę, że Manor House SPA jest hotelem
skierowanym tylko do osób dorosłych, co sprawia,
że łatwiej osiągnąć tu relaks dzięki błogiej ciszy
i spokoju sielskiej lokalizacji oraz kojącego wpływu
natury.
Certyfikat "SPA Quality Standard" jest kolejnym
wyróżnieniem dla Manor House SPA, który od lat
zajmuje czołowe miejsca w rankingach branżowych
w kraju, jest też zauważany w konkursach
międzynarodowych. Warto spośród nich wymienić:
•
•
•
•
•
•
•

Najlepszy Luksusowy hotel SPA i Najlepsze Luksusowe SPA w Polsce w World Luxury SPA
Awards 2017,
Najlepsze Holistyczne SPA w Polsce - Prestige SPA Awards 2017,
Najlepsze SPA dla kobiet biznesu,
Złoty Standard w Obsłudze Gości,
znak jakości V – Vege
znak jakości ECARF - certyfikat „Hotel przyjazny dla osób z alergiami”
rekomendację Magazynu Eden „najlepsze restauracje w polskich hotelach” znajdując się
wśród 20 najciekawszych miejsc, w których kuchnia jest równie ważna jak luksusowy nocleg.

Zapraszamy do obejrzenia premierowego odcinka I Love SPA, z Manor House SPA w roli głównej.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl
- Koniec -

Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii.
Pałac Odrowążów 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. Dziś w stylowych wnętrzach
można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych
tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe
miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym
holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz
w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego.
Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz
autorska „Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z Kamiennym
Kręgiem Mocy i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym promieniowaniu
energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.
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