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Siły biowitalne najlepiej czerpać w SPA, a jeśli kojący wypoczynek
w czasie ferii zimowych, to tylko w hotelu bez dzieci!
Po energię życiową, harmonię, regenerację
organizmu wybierz się do polskiego
centrum biowitalności. Luksusowy hotel
dla dorosłych i najlepsze holistyczne SPA
w kraju - Manor House SPA - to doskonałe
miejsce na relaks zimą.
Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House
SPA**** Pałac Odrowążów***** w Chlewiskach
jest pierwszym w Polsce hotelem dla dorosłych
(przyjmuje gości powyżej 12 roku życia).
Towarzyszy mu więc sprzyjająca odpoczynkowi
aura ciszy i spokoju. Tu luksus łączy się z historią,
urzekają klimatyczne wnętrza, romantyczne zakątki i rozległy, zabytkowy park - przepiękny o każdej
porze roku. Wszystko sprzyja tu wyciszeniu, medytacji oraz pobudzeniu sił witalnych i naturalnej
zdolności organizmu do regeneracji. Energetyczne SPA kusi dobroczynnymi dla zdrowia terapiami
z autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Manor House SPA „Alchemia
Zdrowia”. Niezapomniane wrażenia niosą kąpiele w bezchlorowym basenie z ożywioną wodą
Grandera, seanse w płótnach i saunowanie
w strefie Łaźni Rzymskich czy kojący zmysły
koncert na gongi i misy tybetańskie, zaś bogaty
pokojowy program SPA wraz z muzyką solfeżową,
która harmonizuje czakry, jest doskonałym
uzupełnieniem licznych atrakcji. Jeśli dodać do
tego niezwykle wysoką biowitalność tego miejsca,
specjalne, certyfikowane pokoje dla alergików,
dedykowane weganom menu oraz zdrową i
smaczną „Dietę Życia”, to miejsce jest idealne dla
osób dbających o zdrowie, dążących do
równowagi czy po prostu szukających dobrego
adresu na urlop.
Ferie zimowe w hotelu Manor House SPA dla
dorosłych i młodzieży w okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2017 to moc atrakcji i dobrej energii.
Tygodniowy program to niespodzianka każdego dnia:
Poniedziałek dniem historii: zwiedzanie zabytkowej Huty Żelaza w z wystawą zabytkowych
samochodów „Najbardziej popularne samochody i motocykle XX wieku” oraz posiadłości Manor
House SPA, energetyzujące warsztaty runiczne i warsztaty edukacyjne nt. profilaktyki zdrowia, urody
i długowieczności pt. „Kim jest człowiek?”.
Wtorek – z wizytą w stadninie: poznanie stadniny Manor House SPA i nauka pielęgnacji koni, seanse
w chacie słonecznej z sauną na podczerwień (infrared) w Witalnej Wiosce ® SPA oraz warsztaty
edukacyjne w ramach Akademii Holistycznej "Alchemia Zdrowia" pt. „Co w nas płynie?”
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Środa na sportowo: poranne ćwiczenia
w basenie, strzelectwo sportowe na
terenie parku z wykorzystaniem łuków,
proc,
wiatrówek
i
pistoletów
pneumatycznych (nie tylko dla Panów),
warsztaty pt. „Jak pozbyć się bólu
pleców?”.
Czwartek dniem relaksu: Mielenie mąki
na żarnach i pieczenie podpłomyków na
blasze pieca żeliwnego, relaksacyjny
"Koncert na misy i gongi tybetańskie" –
masaż dźwiękiem, warsztaty edukacyjne na temat „Relaksacja i medytacja” .
Wytchnienie w piątek: poranne ćwiczenia w basenie, muzykoterapia podczas koncertu na misy
i gongi tybetańskie, warsztaty edukacyjne obejmujące temat „Wzmacnianie i oczyszczanie”.
W sobotę – dzień SPA: hydroterapia w basenie z ożywioną wodą Grandera, terapia dźwiękiem
z użyciem gongów i mis tybetańskich, odnowa biologiczna w Witalnej Wiosce ® SPA z sauną fińską,
ruską banią, sauną świetlną, ścieżką świetlno-powietrzną, beczkami polskimi, balią japońską z zimną
i gorącą wodą prysznicami wrażeń i lodowym wiadrem oraz warsztaty nt. „Woda - źródło życia” .
A w niedzielę odpoczynek podczas koncertu na gongi i misy oraz warsztaty pt. „Zdrowa i piękna
twarz”.
Warto podarować sobie odpoczynek w najlepszym
holistycznym SPA w Polsce. To tu, z dala od miejskiego
zgiełku, w bliskości przyrody oraz dobrych sił natury i
miejsc mocy można prawdziwie zregenerować siły i
pobudzić własną energię. Zimowy wypoczynek w hotelu
Manor House SPA nie tylko pozwoli odzyskać spokój i
harmonię, ale też zadbać o zdrowie i młody wygląd.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl
- Koniec –
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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.
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