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Event w hotelu bez dzieci
Enklawy dla dorosłych niosą prawdziwy komfort
spokoju i ciszy, nie zawsze możliwy w hotelach
familijnych. Hotele dla dorosłych świetnie
sprawdzają się na konferencje, firmowe szkolenia
i wyjazdy integracyjne oraz biznesowe spotkania.
Hotel bez dzieci to dobry adres na organizację imprezy firmowej. Jednym z takich miejsc jest
kompleks hotelowy Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** w mazowieckich Chlewiskach.
Jest to pierwszy i najlepszy hotel dla dorosłych w Polce (posiada tytuł Najlepszego hotelu SPA dla
Dorosłych - Perfect SPA for Adults w konkursie Perfect SPA Awards).
„W wielu krajach popularnością cieszą się tzw. children free zone. Również w Polsce jest to coraz
bardziej ceniony trend. Żyjemy coraz szybciej, więcej pracujemy, częściej też podróżujemy, stajemy się
coraz zamożniejsi, nie dziwi więc fakt, że zyskują miejsca, które sprzyjają regeneracji sił i relaksowi.
Hotel dla dorosłych sprawdza się nie tylko na romantyczny weekend we dwoje lub błogi wypoczynek
z grupą przyjaciół w hotelowym SPA bez dzieci. Obserwujemy, że zarówno rodzice maluchów lubią
sobie zrobić od czasu do czasu urlop od swoich pociech, ale
też osoby, które nie są rodzicami lub mają już dorosłe dzieci
coraz częściej szukają miejsc dla dorosłych. Podobnie
wygląda sytuacja przy organizacji eventów firmowych
i biznesowych spotkań. Współpracujące z nami firmy
i agencje oraz ich pracownicy i klienci chwalą możliwość
spędzenia zawodowego czasu wyłącznie w dorosłym
towarzystwie. Jeśli dodamy to tego historyczne
zabudowania, luksusowe wnętrza, dobrą kuchnią, bogatą
ofertę SPA i bliskość natury, nasz hotel staje się naturalnym
wyborem.” – tłumaczy Dorota Tokarska, Dyrektor
Marketingu Manor House SPA.
Dla grup biznesowych ceniących najwyższy standard usług i profesjonalną obsługę w hotelu Manor
House SPA przygotowano komfortowe sale konferencyjne z nowoczesnym zapleczem technicznym,
które dodają spotkaniom prestiżu oraz stwarzają doskonałe warunki pracy w atmosferze spokoju
i dostojeństwa.
Dzięki połączeniu współczesnego luksusu, holistycznej
aury i energetycznych terapii ze wspaniałą historią
dawnej rezydencji Odrowążów, konferencje w SPA
mogą być zorganizowane w duchu corporate wellness.
Po firmowych
warsztatach,
szkoleniach
lub
biznesowych spotkaniach dobrze skorzystać z szerokiej
gamy atrakcji Najlepszego Holistycznego Hotelu SPA
w Polsce. Wyjątkowe wrażenia zapewniają klimatyczne
sesje w Łaźniach Rzymskich (również nocne
saunowanie), kojące kąpiele w bezchlorowym basenie
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z ożywioną wodą czy niezwykłe koncerty na gongi i misy tybetańskie. Godne polecenia są rytuały
zdrowia pod gołym niebem w Witalnej Wiosce® SPA, spacery ścieżkami rekreacyjnymi, historycznymi
i przyrodniczymi oraz relaks w Ogrodzie Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Spiralą Energetyczną,
Piramidą Horusa i Ogrodem Zen.
Ponadto urokliwe położenie Manor House SPA w otoczeniu
przepięknego parku umożliwia wiele nietuzinkowych
aktywności w plenerze. Warto wymienić: drużynowe
poszukiwanie skarbu w rozległym parku, degustacje miodów
pitnych
w
przypałacowych
piwnicach,
strzelanie
z łuku, golf wodny, jazdy konne i gimnastyka hippiczna
(kompleks ma własną stajnię z bogatym zapleczem
sportowo-rekreacyjnym i krytą ujeżdżalnią) czy też
emocjonujące spacery po rozgrzanych węglach (firewalking).
Komspleks wyróżnia holistyczna filozofia. W Manor House SPA pielęgnuje się holistyczne podejście
do człowieka i zabiegów SPA. Biowitalne SPA sprzyja odnowie zarówno pod względem fizycznym, jak
i psychicznym. Rozluźniamy się w nim, relaksujemy i delektujemy ciszą. Z założenia nie ma w nim
miejsca dla dzieci, które nie mogą korzystać z zabiegów i saun, a swoją ruchliwością mogą zaburzać
kojącą zmysły aurę spa. W wielu pomieszczeniach słychać nastrojową muzykę lub kojący szum wody.
Atmosfera ciszy i spokoju sprzyja błogiemu
relaksowi i głębokiemu odprężeniu. To doskonały
adres na wyciszenie i regenerację sił.
Dopełnieniem
spotkań biznesowych
jest
wyśmienita kuchnia polska, szeroki wybór dań
wegańskich oraz wg zdrowej „Diety Życia”.
O 16 marca 2014 roku Manor House SPA jest
hotelem bez dzieci. Odpowiadając na
oczekiwania Gości hotel jest otwarty na osoby
dorosłe i młodzież od 12 roku życia.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl/bizness_spa

- Koniec –
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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 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. 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 od lat 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 energetycznym Ogrodem Medytacji
i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek
w skali Bovisa.
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