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Świąteczny czas w SPA – tymczasowa moda czy rosnący trend?
Polacy wciąż rodzinnie spędzają święta
i są wierni tradycji od łamania się
opłatkiem i celebrowania wigilijnych
potraw, przez strojenie choinki i prezenty,
po śpiewanie kolęd. Jednak coraz rzadziej
zależy nam na spędzeniu Wigilii w domu.
W
codziennym
zabieganiu
chętnie
„łapiemy”
wolne
świąteczne
dni
i planujemy krótsze i dłuższe wyjazdy.
A dni wolnych w okresie tegorocznego
Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego
Roku oraz styczniowego Święta Trzech Króli
będzie sporo. Wystarczy wziąć kilka dni urlopu, by wyjechać na tygodniowy urlop. Daje to wiele
możliwości. Spragnieni ciepła zimą wybierają zagraniczne podróże, fani sportów zimowych szukają
ośrodków w górach, a ceniący „święty spokój” decydują się na pobyt w SPA.
„Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie
okresem świąteczno-noworocznym, dlatego przygotowujemy
specjalne oferty. Boże Narodzenie w SPA ma już swoje stałe
miejsce w hotelowym kalendarzu. Dla naszych Gości to
doskonała okazja spędzenia magicznych świąt w luksusowych,
zabytkowych wnętrzach i odpoczynku od codziennych
obowiązków. Zwłaszcza dla Pań, które nie muszą „stać
w kuchni” przygotowując tradycyjne potrawy. Pobyt w SPA
w świątecznym okresie to dobry pomysł na prezent, i to nie tylko dla kobiet (choć to właśnie przez nie
jest szczególnie lubiany). Wszyscy członkowie rodziny zyskują
efektywny czas na bycie ze sobą i błogie chwile na relaks,
podczas których mogą skorzystać z zabiegów naszego
Biowitalnego SPA. Dla osób, które jednak wolą spędzić
świąteczne dni w domu, polecamy pobyt sylwestrowonoworoczny od 28 grudnia do 1 stycznia.” – mówi Dorota
Tokarska, Dyrektor Marketingu hotelu Manor House SPA.
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Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research
Agencję Badań Rynku i Opinii w ciągu ostatniego roku ponad
69 proc. Polaków wyjechało na urlop. Wśród osób, które udały
się na wypoczynek, Polskę wybrało 73 proc. ankietowanych,
za granicę zaś wyjechało blisko 46 proc. badanych. Co ważne,
prawie 70 proc. ankietowanych samodzielnie planuje swoje
wyjazdy, a informacji niezbędnych do zorganizowania
wypoczynku szukamy głównie w sieci ze względu na
oszczędność czasu oraz możliwość szybkiego porównania ofert. Większość z nas (60 proc. badanych)
szuka w Internecie informacji na temat miejsca, do którego planuje się wybrać, a ponad połowa
rezerwuje w ten sposób nocleg, najczęściej korzystając bezpośrednio ze stron internetowych hoteli.
Rośnie również popularność serwisów rezerwacyjnych.

Jak tłumaczy nasza ekspertka: - Obecnie Polacy do hoteli SPA
jeżdżą o każdej porze roku. Boże Narodzenie w SPA nikogo
już w naszym kraju nie dziwi, jak jeszcze miało to miejsce
kilka lat temu. Wiele osób decyduje się na zimowy weekend
w SPA, podczas którego można wypocząć, zregenerować
organizm i pobudzić jego siły witane. Popularne stały się
wypady z nocnym saunowaniem, podczas których można
oczyścić

i

wzmocnić

organizm

czy

„złapać”

ciepło

w chłodniejsze dni, gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza.
Dorota Tokarska dodaje też: - Z perspektywy doświadczeń
Manor House SPA - pierwszego i najlepszego hotelu bez
dzieci w Polsce - widzimy, że wzrasta liczba osób, które cenią
ciszę i spokój enklaw dla dorosłych. Przyjeżdżają do nas nie
tylko pary na romantyczne weekendy, osoby dojrzałe i single
pragnące wyciszenia, ale też rodzice ze starszymi (powyżej
12 roku życia), a nawet dorosłymi dziećmi. Nierzadko
gościmy też przyjaciółki czy matki i córki, dla których wspólny czas w SPA jest najlepszym relaksem.
A Wy jak wolicie spędzać święta? Macie już pomysł na sylwestrowo-noworoczny wyjazd?
Więcej na ten temat: www.manorhouse.pl
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- 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.
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 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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