Jest

takie miejsce, gdzie zwalnia czas, łatwo przychodzi błogi relaks i zdrowy sen. Miejsce, gdzie można odpocząć i zregenerować siły nawet w kilka dni.
Urokliwy zakątek w centralnej Polsce, tak sowicie obdarowany przez naturę dobrymi energiami, że został nazwany Polskim Centrum
Biowitalności.
Rozległy, zabytkowy park z 300‑letnim staro‑
drzewem i pomnikami przyrody skrywa ener‑
getyczny Ogród Medytacji i Witalną Wioskę®
SPA – niezwykłe SPA pod gołym niebem. Moż‑
na się tu zaszyć z książką, zdrzemnąć na ha‑
makach, łapać promienie słońca na leżankach
lub leniuchować w cieniu ogrodowych altan
ciesząc się czarującą, polską przyrodą. Moż‑
na też spacerować po ścieżkach: medytacji –
idealnych dla ćwiczeń runicznych; przyrodni‑
czej – biegnącej koło rzadkich okazów drzew
lub historycznej, by poznać dzieje posiadłości
Odrowążów – jednej z najstarszych rezydencji
szlacheckich w Polsce. Można też wzmocnić siły
witalne w punktach koncentracji energii natury
– Kamiennym Kręgu Mocy, Piramidzie Horusa
czy Ogrodzie Zen – sięgających nawet 30 000 j.
w skali Bovisa. Do kompleksu należy także staj‑
nia koni kusząca zajęciami hippiki.
To tylko część przyjemności, którym moż‑
na oddać się w luksusowym kompleksie
Manor House SPA **** Pałac Odrowążów*****,
który jako pierwszy w kraju został hotelem bez
dzieci stając się przy tym prawdziwą enklawą

spokoju tylko dla dorosłych, przyjazną wega‑
nom i alergikom. Jak na najlepsze holistyczne
SPA w Polsce przystało na człowieka patrzy się
tu całościowo i wykorzystuje naturalne meto‑
dy. Prozdrotowne kąpiele żywiczne, lecznicze
kąpiele ofuro w wysokich wannach, również
dla dwojga (Duo Ofuro by Manor House) czy
w bezchlorowym basenie z wodą ożywioną me‑
todami Grandera i dr. Keshego. To także seanse
w Chacie Solnej, seanse w płótnach w Łaźniach
Rzymskich i oryginalne, energetyczne terapie
w Biowitalnym SPA. Duże znaczenie ma muzy‑
ka. To nie tylko śpiew ptaków, dla których cza‑
rowny park w Chlewiskach stał się domem, ale
także muzyka relaksująca i solfeżowa o specjal‑
nie dobranych częstotliwościach, które dobro‑
czynnie wpływają na organizm. Niezwykłym
przeżyciem są koncerty na misy i gongi tybetań‑
skie, z których od lat słynie Manor House SPA.
Dodajmy to tego Pokojowy Program SPA,
warsztaty na temat zdrowia, urody i długowiecz‑
ności oraz smaczną, a przy tym zdrową kuchnię
na bazie regionalnych produktów, fantastyczną
kartę wegańską i autorską Dietę Życia. Wszyst‑
ko to w zgodzie z naturą sprzyja poprawie zdro‑
wia i samopoczucia. TS
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