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Mazowiecki hotel Manor House SPA w gronie najlepszych miejsc
noclegowych Żółtego Przewodnika Gault&Millau Polska
Eksperci Gault&Millau rekomendowali
kompleks hotelowy Manor House SPA****
Pałac Odrowążów***** jako jedno
z najlepszych miejsc noclegowych w kraju
Wyróżnienie to zostało przyznane podczas
premiery trzeciej edycji Żółtego Przewodnika
Gault&Millau Polska. Urokliwy kompleks
hotelowy Manor House SPA w Chlewiskach to
hotel dla dorosłych (przyjmuje gości powyżej 12
roku życia), przyjazny weganom i alergikom. Jest
to prawdziwa enklawa spokoju i dobrej energii.
Obejmuje pięciogwiazdkowy Pałac Odrowążów i czterogwiazdkowy hotel w zabytkowej Stajni Platera
utrzymanej w dworskim stylu oraz Termy Zamkowe ze specjalnymi pokojami dla alergików.
W klimatycznych wnętrzach łatwo przychodzi zdrowy sen, a urzekające piękno natury
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Dawną ziemiańską
rezydencję – jedną z najstarszych w Polsce, z historią sięgającą XII w. - otacza rozległy, zabytkowy
park z oszałamiającą wręcz przyrodą, w tym 300-letnim starodrzewem oraz przypałacowymi stawami
i Witalną Wioską ® SPA. Jest to także silne miejsce mocy czerpiące z energii ziemi i drzew.
Manor House SPA jest od lat najlepszym holistycznym
hotelem SPA w Polsce. Wszystkie terapie energetycznego
Studia Odnowy są naturalne i opierają się na pracy
z energiami. Z sukcesem działa tu unikatowa Akademia
Holistyczna Alchemia Zdrowia® z innowacyjnym programem
odmładzającym, który opiera się na pobudzaniu naturalnych
procesów samouzdrawiania na poziomie komórek,
a także skutecznie oczyszcza i odblokowuje przepływ energii
w organizmie.
W luksusowych pokojach o niepowtarzalnych, stylowych
aranżacjach czeka na gości atrakcyjny program SPA m.in.
z: masażerami, hipoalergicznymi kosmetykami, kąpielami
z solą himalajską i sproszkowaną perłą, w tym w wysokich
wannach ofuro i również we dwoje, a także muzyką relaksacyjną i solfeżową o dobroczynnie
wpływających na organizmczęstotliwościach oraz z przepięknym widokiem na zabytkowy, czarowny
park. Prawdziwym skarbem jest restauracja serwująca wyśmienite dania tradycyjnej polskiej kuchni
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i szeroki wybór smakowitych potraw wegańskich wyróżnionych znakiem jakości VEGE oraz menu wg
autorskiej „Diety Życia” bazujące m.in. na diecie niełączenia.
Z bogatej oferty SPA warto wymienić” słowiańskie
rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA, wegańskie
zabiegi SPA, terapię dźwiękiem podczas koncertów na
gongi tybetańskie, seanse w płótnach, ceremonie
i rytuały saunowe, w tym weekendowe nocne
saunowanie w kompleksie Łaźni Rzymskich, pierwszy
w Polsce bezchlorowy basen z ożywioną wodą Grandera.
A dla poszukujących wewnętrznego spokoju, harmonii
i równowagi – niezwykły Ogród Medytacji z Kamiennym
Kręgiem Mocy, Spiralą Mocy, Piramidą Horusa
i Ogrodem Zen – kopią słynnego ogrodu w Kioto.
Również miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą w posiadłości wiele atrakcji: stadnina koni z krytą
ujeżdżalnią o powierzchni 800 m2, golf wodny, siłownia witalna, bilard, a także outdoor fitness
i ćwiczenia runiczne dla zwolenników ruchu na świeżym powietrzu. Warto wspomnieć też
o emocjonującym rytuale chodzenia po rozżarzonych węglach (firewalking), który pomaga
przezwyciężać lęki i wewnętrzne bariery oraz stymuluje kreatywność, wewnętrzną siłę i motywację
do działania.
Manor House SPA, to przepięknie położony kompleks pałacowo-parkowy, z dala od pośpiechu
i gwaru miasta, o zachwycającej przez cały rok przyrodzie. Ten hotel bez dzieci, to oaza ciszy
i spokoju, doskonały adres na wypoczynek - czy to dłuższy urlop czy weekendowy wypad we dwoje
lub przyjaciółmi. To dobre miejsce zarówno dla
gości indywidualnych, jak i grup biznesowych.
W otoczeniu pozytywnej energii natury łatwo
o wyciszenie zmysłów, przywrócenie harmonii
i wewnętrznej równowagi oraz pobudzenie sił
witalnych.
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Manor House Spa – tu historia łączy się z luksusem i energią
Kompleks pałacowo-parkowy Manor House Spa w Chlewiskach z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju
i dobrej energii. W stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Hotel Manor House SPA to urokliwe
miejsce dla duszy, ciała i umysłu. Można skorzystać z energetycznych i holistycznych zabiegów w Studiu Odnowy,
zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz zanurzyć w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie
z ożywioną wodą Grandera. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania kuchni polskiej.
Obiekt jest przyjazny dorosłym, weganom i alergikom. Pałac Odrowążów w Chlewiskach to jedna najstarszych rezydencji
ziemiańskich w Polsce, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii narodu. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII
w. jako jedyny Polak jest wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Kompleks otoczony jest
zabytkowym parkiem z 300-letnim starodrzewem i pomnikami przyrody, Kamiennym Kręgiem Mocy czy Witalną Wioską®
SPA. Jest to także silne miejsce mocy o potwierdzonym promieniowaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.

Hotel Manor House SPA**** - PałacOdrowążów*****

www.manorhouse.pl
kontakt dla mediów: Justyna Kurowska
Quality&Company, Tel: 607 085 850, mail: justynak@qualitycompany.pl

