DOBROCZYNNY
URLOP DLA ZDROWIA

Są miejsca, które sprzyjają osiągnięciu harmonii, wzmocnieniu sił witalnych i pobudzeniu
organizmu do autoregeneracji. Jednym z nich jest kompleks hotelowy Manor House SPA.
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iowitalność to potężna wewnętrzna siła. Jej neutralny
poziom dla zdrowego organizmu wynosi 6500 jednostek
Bovisa. Warto przebywać w miejscach hojnie obdarowanych przez naturę tą życiodajną energią, takich jak mazowiecki kompleks Manor House SPA**** Pałac Odrowążów*****,
który ze względu na wysokie oddziaływanie energetyczne (nawet
30.000 j. w skali Bovisa) jest nazywany Polskim Centrum Biowitalności.
Atrakcyjnie położony hotel SPA – z dala od miasta i z dobrym
dojazdem – zachwyca ciszą i spokojem oraz bliskością przepięknej polskiej przyrody. Jest to prawdziwa enklawa dla dorosłych
(dla gości powyżej 12 roku życia), przyjazny weganom i alergikom. Znajduje się tu najlepsze holistyczne SPA w Polsce. Gabinety Bioodnowy specjalizują się w oryginalnych, energetycznych
terapiach, które potrafią przywrócić wewnętrzną harmonię
i wzmocnić przepływ energii w ciele. Odmładzający program
Akademii Holistycznej Manor House SPA Alchemia Zdrowia
bazuje na naturalnych metodach pobudzających umiejętność
organizmu do autoregeneracji.
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Manor House SPA słynie z bezchlorowego basenu z ożywioną
wodą – idealną dla skóry wrażliwej i seansów w płótnach w Łaźniach
Rzymskich. Błogi relaks niosą koncerty na gongi i misy tybetańskie,
Terapia Biowitalna i lecznicze kąpiele ofuro. Relaksu w wysokich
wannach można zażywać również we dwoje, w wannach Duo Ofuro
by Manor House. Dopełnieniem jest restauracja z tradycyjną polską
kuchnią oraz menu wegańskim i autorska Dieta Życia. Całość otacza
rozległy zabytkowy park z Witalną Wioską SPA, w której rozgrywają
się rytuały zdrowia pod gołym niebem i energetycznym Ogrodem
Medytacji skrywającym Kamienny Krąg Mocy, Piramidę Horusa
i Ogród Zen. Hotel ma także własną stajnię koni.
Już kilkudniowy pobyt w Manor House SPA niesie nieocenione korzyści. Pozytywna energia tego miejsca wycisza i napełnia
wewnętrznym spokojem, siłą i motywacją do działania, pomaga odzyskać równowagę, koi emocje, pobudza zmysły, a także
wzmacnia biowitalność organizmu, która odpowiada za zdrowie,
młody wygląd i dobre samopoczucie. Jeśli planujesz urlop, w Biowitalnym SPA możesz połączyć błogi relaks i głęboki odpoczynek
ze wzmocnieniem organizmu.
www.manorhouse.pl

