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Masz już pomysł na świąteczny prezent?
Jak co roku chcemy obdarować najbliższych, ale nie wiemy
jaki prezent wybrać. A może zainwestować w przeżycia?
Wspólnie spędzony czas, najlepiej w hotelu SPA, gdzie
można zadbać o ciało i umysł, będzie niezapomniany.
Wszyscy znamy ten przedświąteczny pośpiech, gdy przybywa
spraw do załatwienia, chcemy stworzyć w domu świąteczny
nastrój, musimy zaplanować i przygotować tradycyjne
potrawy, a jeszcze trzeba pomyśleć o prezentach. Głowimy
się co kupić żeby było oryginalnie, a obdarowana osoba
ucieszyła się z naszego wyboru.
Jeśli chcesz znaleźć wyjątkowy prezent dla najbliższych,
zainwestuj w przeżycia. Cieszą one w momencie wręczania niespodzianki, zapewniają moc wrażeń
w trakcie realizacji i są bezcenne z perspektywy czasu, jako cudowne wspomnienia, do których można
wracać wiele razy. W naszej zabieganej codzienności, w natłoku pilnych spraw i domowych
obowiązków, brakuje dobrych, wspólnych chwil, wzajemnej uważności na siebie, przestrzeni
na odpoczynek, dlatego okres świąteczny spędzony
niespiesznie, w pięknym otoczeniu, może być
nieocenionym czasem dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Voucher SPA – to idealny pomysł na prezent dla
kolekcjonerów dobrych wrażeń. Podaruj sobie
i najważniejszym dla siebie osobom wspaniały,
wspólny czas, najlepiej w luksusowym hotelu SPA,
gdzie można oddać się błogiemu relaksowi, zadbać
o ciało i duszę, a także skupić się na relacjach
z osobami, na których najbardziej nam zależy. Urokliwy hotel Manor House SPA – enklawa spokoju
i dobrej energii z najlepszym holistycznym SPA w Polsce – to znakomity adres na odpoczynek,
regenerację organizmu i wzmocnienie sił witalnych. Jest to także świetne miejsce na spędzenie choć
kilku
dni
w rodzinnym gronie, celebrowanie cudownych
chwil z ukochaną osobą lub spotkanie
w towarzystwie przyjaciół.
Na co dzień to hotel dla dorosłych
(przyjmujeGości powyżej 12 roku życia), ale na
magiczne Święta Bożego Narodzenia zaprasza
również rodziny z dziećmi. Pałac Odrowążów
pamiętający długą historię Polski, przepiękny,
zabytkowy park, klimatyczne wnętrza, świąteczne
dekoracje i nastrojowe światełka, pachnąca lasem
żywa choinka i wigilijny stół z tradycyjnymi
polskimi potrawami. Do tego zabawa z DJ-em
w Witalnej Wiosce® SPA, kameralny recital z pogranicza jazzu i folku w wykonaniu Zuzy Gadowskiej,
Mikołaj z upominkami, a także muzykoterapia w Komnacie Biowitalności. Można też skusić się na
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międzyświąteczny relaks we dwoje (pobyt bez dzieci) z nocnym saunowaniem w Łaźniach Rzymskich,
odnową biologiczną w niezwykłym SPA pod gołym niebem i energetycznymi koncertami na gongi
i misy tybetańskie. Można się także wybrać w sentymentalną podróż przez zajmujące dzieje
posiadłości w Chlewiskach. Hotel Manor House SPA jest
również czarownym miejscem na spędzenie Sylwestra.
Gospodarze zapraszają na pokaz sztucznych ogni, zimowy,
gorący i emocjonujący zarazem seans w Witalnej
Wiosce® SPA przy muzyce na żywo i ognisku z grzańcem,
koncerty z kojącym zmysły brzmieniem gongów tybetańskich
i warsztaty w ramach autorskiego programu odmładzającego
Akademii HolistycznejAlchemia Zdrowia® nt. zdrowia, urody
i długowieczności.
Urokliwy kompleks Manor House SPA**** Pałac
Odrowążów*****, to hotel bez dzieci, z pokojami dla alergików i szeroką ofertą dla wegan.
Tu historia łączy się ze współczesnym luksusem i wszechobecną holistyczną aurą, tak potrzebną dla
osiągnięcia spokoju i wewnętrznej równowagi. Dobroczynnie na organizm wpływa pozytywna energia
natury odczuwalna w dawnej arystokratycznej posiadłości na każdym kroku. Wysoka biowitalność
tego miejsca sprzyja regeneracji sił, wzmocnieniu kondycji organizmu i poprawie zdrowia
oraz samopoczucia. Warto wspomnieć o prozdrowotnych kąpielach ofuro we własnym pokoju
hotelowym (również w dwuosobowych wannach Duo Ofuro by Manor House), bezchlorowym
basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, energetycznych terapiach
w Gabinetach Bioodnowy, Ogrodzie Medytacji w przepięknym, rozległym parku oraz autorskiej Diecie
Życia.
Wspólne chwile w magicznej scenerii, z dala od miejskiego
pośpiechu i zgiełku oraz kojącej bliskości natury na długo
pozostawiają w pamięci. Zwłaszcza w świątecznym okresie,
czas igra tu z wyobraźnią, wystarczy przyjechać na kilka dni,
aby wypocząć i zregenerować siły jak podczas długiego urlopu.
Nie czekaj więc i podaruj sobie i bliskim wyjątkowy prezent –
wspaniały czas w SPA. Warto – nie tylko od święta.
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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 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
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Kręgiem Mocy 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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