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Przyjazny weganom Znak V trafia do hotelu Manor House SPA
Fundacja Viva przyznała znaki V. Wśród wyróżnionych ponownie
znalazł się kompleks hotelowy Manor House SPA**** Pałac
Odrowążów***** znany od lat ze specjalnej oferty dla wegan.
Podczas Gali magazynu VEGE, Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz
Zwierząt Viva! wręczyła znaki jakości V. Certyfikat przyznawany jest
firmom oferującym usługi najwyższej jakości zgodne ze stylem życia
wegan i wegetarian. Uroczystość odbyła się 18 maja br.
w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie. Jest to najważniejsze
wydarzenie XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege - największej
i
najstarszej
imprezy
promującej
wegetarianizm i weganizm w Polsce. Przez
7 dni – między 15 a 21 maja 2017 r. w różnych miastach Polski odbywały się
liczne wykłady, dyskusje, debaty, ćwiczenia,
warsztaty i pokazy kulinarne, degustacje,
animacje dla dzieci, happeningi, spotkania
z pisarzami, pokazy filmowe i akcje
edukacyjne związane z tematyką VEGE.
W Manor House SPA blisko 5 lat temu
wprowadzono specjalną kartę wegańską,
która niezmiennie cieszy się dużą
popularnością Gości. Wielu z nich wraca do
kompleksu w mazowieckich Chlewiskach
właśnie ze względu na wyśmienite dania wegańskie, które często zaskakują niespotykanymi
połączeniami smakowymi. Goście hotelowej restauracji mogą delektować się m.in.: roladkami
z bakłażana, placuszkami z cukinii i marchwi, kremem z zielonego groszku z nutą wasabi, duszonymi
warzywami korzeniowymi z czosnkiem i sezamem, czy też znakomitymi deserami - jabłkiem
pieczonym z żurawiną podawane z syropem z agawy i naleśnikami z czekoladowym kremem z daktyli
i bananem.
Manor House SPA to hotel przyjazny weganom nie tylko ze względu na dedykowaną im kuchnię, ale
też oferowane przez Gabinety Bioodnowy zabiegi pielęgnacyjne opracowane z myślą o potrzebach
wegan i wegetarian. Specjalne Menu SPA dla
Wegan zawiera relaksujące kąpiele, naturalne okłady,
aromatyczne masaże, a także zabiegi na ciało pełne
witalnej energii poprawiające urodę, samopoczucie
zdrowie. Ponadto w pokojach hotelowych znajdują się
naturalne
wegańskie
kosmetyki wspomagające
codzienną pielęgnację ciała. To właśnie najwyższej
jakości usługi Manor House SPA zgodne ze stylem życia
wegan- zarówno starannie wyselekcjonowane Menu
dla Wegan, jak i profesjonalne usługi SPA - zostały już
po raz czwarty wyróżnione znakiem jakości VEGE.
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W hotelu Manor House SPA stworzono także
zdrową „Dietę Życia”, która jest oparta na kilku
stylach odżywiania, w tym na diecie mnichów
tybetańskich z szerokim wyborem potraw
białkowych, węglowodanowych i neutralnych (dieta
niełączenia). Karta wg autorskiej „Diety Życia”
została przygotowana z podziałem na przekąski,
zupy, dania główne, desery i sałaty. Kulinarne
propozycje Manor House SPA są nie tylko zdrowe,
ale też zachwycają pomysłowością, prostotą
i wyśmienitym smakiem zadowalając nawet
najbardziej wymagające podniebienia.
Co ważne w Manor House SPA wszystkie dania są przygotowywane z wykorzystaniem zdrowych,
ekologicznych produktów i krystalicznie czystej wody ożywionej metodami Grandera i dr. Keshego.
W restauracji serwuje się tę wodę do picia, na jej bazie powstają również ciepłe napoje. Warto
wspomnieć też o naturalnych sokach z warzyw i owoców pochodzących z lokalnego gospodarstwa
sadowniczego oraz leczniczych naparach z bogatej gamy ziół dostępnych w kąciku ziołowym.
Manor House SPA jest hotelem dla dorosłych
(przyjmuje Gości powyżej 12 roku życia), ze specjalną
ofertą dedykowaną weganom oraz alergikom.
Potwierdzają to odświeżone właśnie certyfikaty:
Znak V i znak jakości ECARF - jak dotąd przyznany
tylko trzem hotelom w Polsce za szczególną troskę
o potrzeby osób zmagających się z alergiami. To
prestiżowe wyróżnienie wiąże się z możliwością
posługiwania się tytułem „Hotel przyjazny dla osób
z alergiami”.
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
przez lata 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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