
o enklawa dla dorosłych (hotel bez 
dzieci), przyjazna weganom i alergi-
kom (pokoje z międzynarodowym cer-
tyfikatem ECARF). Urokliwe położenie 

z dala od miejskiego zgiełku, w bliskości kojącej 
zmysły przyrody i z dobrym dojazdem (niedale-
ko trasy S7, 130 km od Warszawy) czynią Manor 
House SPA adresem idealnym na prywatny wy-
poczynek i wyjazd firmowy.

T

Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA zachwyca zabytkowym 
parkiem i holistyczną atmosferą – to najlepszy od lat holistyczny hotel SPA 
w Polsce. Łączy wspaniałą, polską historię (pierwsze wzmianki pochodzą  
z XII w.) ze współczesnym luksusem (4 i 5 gwiazdek) i dobrymi energiami 
natury. Ich siła jest tak duża, że jest nazywany Polskim Centrum Biowitalności 
– nawet w kilka dni można tu wypocząć niczym podczas dłuższego urlopu, 
wzmocnić siły i ogólny dobrostan.

Pałac Odrowążów

SPOTKANIA MOTYWACYJNE  
W HOTELU MANOR HOUSE SPA

    

    

Na szczególną uwagę zasługuje duża, bez-
pieczna przestrzeń; naturalne środowisko wolne 
od smogu (jakość powietrza mierzona czujni-
kiem Airly), zabytkowy park z ścieżkami przyrod-
niczą, historyczną i rekreacyjną oraz Ogrodem 
Medytacji. Kompleks wyróżnia Biowitalne SPA 
z energetycznymi terapiami i autorskim progra-
mem odmładzającym, który bazuje na natural-
nych metodach pobudzających organizm do 
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ziołowe napary,  lodowe gejzery, zapachy lasu 
w gorącej saunie fińskiej, zdrowotny wpływ 
kolorów w saunie infrared, aromatyczne kąpie-
le w jacuzzi, masaże wodne w basenie Swim 
SPA, ciepło kamiennych ław i muzykę solfeżo-
wą w Strefie Harmonii Czakr.

Polecana jest także NOWOŚĆ –  warsztaty 
hipiczne „Partnerstwo czy mobbing?” – innowa-
cyjne narzędzie rozwoju osobistego, w którym pod 
okiem instruktora jazdy konnej partnerem i nauczy-
cielem jest koń. Metoda kształci u uczestników 
umiejętność wsłuchania się w siebie i kierowania 
się intuicją w zarządzaniu. Zajęcia uświadamiają 
najczęściej wybierane role zawodowe i menedżer-
ski styl zarządzania, budują pewność siebie i zdol-
ności przywódcze.

autoregeneracji, Łaźnie Rzymskie i bezchlorowy 
basen z  ożywioną wodą Grandera, kąpiele ofuro 
(w tym dla dwojga), koncerty na gongi tybetań-
skie oraz seanse w Chacie Solnej. Znakomitym 
dopełnieniem jest restauracja z tradycyjną pol-
ską kuchnią, daniami wegańskim i autorską  
Dietą Życia.

Spotkaniom biznesowym w Manor House 
SPA towarzyszą: spokój i cisza hotelu bez dzieci 
położonego z dala od miasta; luksusowe wnę-
trza w otoczeniu rozległego, zabytkowego parku; 
klimatyzowane, kompleksowo wyposażone sale 
konferencyjne; możliwość organizacji konferencji 
w plenerze; doskonałe warunki pracy w atmos-
ferze luksusu i dostojeństwa;  bogaty program 
atrakcji outdoor i indoor; integracja w: strefie Łaź-
ni Rzymskich, Biowitalnym SPA, Witalnej Wiosce 
SPA i Ogrodzie Medytacji oraz smaczna tradycyj-
na kuchnia i menu dla wegan.

Najbardziej lubiane atrakcje podczas spotkań fir-
mowych to:

 rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce SPA – 
w otoczeniu pięknego parku można wzmocnić 
organizm i poprawić nastrój za sprawą działania 
ciepła i zimna na ścieżce Kneippa, w saunach 
fińskiej i świetlnej, podczas ziołowych kąpieli 
w ruskich baniach i beczkach polskich – odno-
wa biologiczna połączona z zabawą na świe-
żym powietrzu i wspólnym biesiadowaniem.

 miodopicie z mnichem opowiadającym o mio-
dach i ich właściwościach oraz ciekawostkach 
z historii dawnej siedziby rodu Odrowążów – to 
wieczór pełen emocjonujących wrażeń i doznań 
smakowych 

 rytuały saunowe w kompleksie Łaźni Rzym-
skich, które rozgrzewają, relaksują i poprawiają  
odporność. Ceremonie saunowe obejmują 

Dane teleadresowe:
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska

tel.: +48 48 628 70 61, kom.: +48 607 195 315
chlewiska@manorhouse.pl

manorhouse.pl

Kompleks hotelowy Manor House SPA:
 59 pokoi:  

18 w Pałacu Odrowążów,  
19 w Stajni Platera,  
22 w Termach Zamkowych 

 11 Gabinetów Bioodnowy, marki SPA: 
Caudalie, Chrissie Cosmetics,  
Laboratorium THAL'ION

 Baseny i  sauny:  
bezchlorowy basen 24 m x 9 m  
(170 m2 wody), basen Swim SPA  
z przeciwprądami, jacuzzi, sauny:  
4 w Łaźniach Rzymskich, 3 w Witalnej 
Wiosce SPA

 Restauracja hotelowa w budynku Staj-
ni Platera

 10 sal konferencyjnych od 200 do 18m2

 Ośrodek jeździecki i SPA dla koni
 Lądowisko dla śmigłowców
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