DOOKOŁA
POLSKI

NAJLEPSZE SPA DLA DWOJGA
Trudno o cenniejszy prezent dla ukochanej osoby, niż poświecenie jej swojego czasu i uwagi.
Spędzenie chwil tylko we dwoje. Doświadczanie wspólnej przyjemności podczas rytuałów
SPA pozwoli na odprężenie i zbliżenie, a poczucie bliskości przywróci wewnętrzny spokój,
wyzwoli zaufanie, szacunek i miłość. Hotele SPA prześcigają się w ofertach dla par.
Oto nasz całkiem subiektywny, ale sprawdzony wybór najlepszych propozycji dla dwojga.
PRZYGOTOWAŁA: SYLWIA ZAGÓRSKA

FOT. MANOR HOUSE SPA

THE BEST SPA FOR COUPLES

It is difficult to give a loved one a more precious gift than to give up your time and focus your attention on them.
Spending moments just for two, experiencing mutual pleasure during SPA rituals leads to relaxation and sensual
rapprochement. This sense of intimacy will restore inner peace, release trust, respect and love. Many SPA hotels are
sending out offers for couples. Here is our quite subjective but proven choice of the best proposals for two.
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WE DWOJE
W ENKLAWIE DLA DOROSŁYCH
Manor House SPA – Pałac Odrowążów jest najlepszym
polskim hotelem dla dorosłych. Pozytywna energia, bliskość
przyrody, Gabinety Bioodnowy – to adres idealny na spędzenie
romantycznych chwil we dwoje.

P

ołożony w mazowieckich Chlewiskach urokliwy kompleks hotelowy łączy wspaniałą polską historię
ze współczesnym luksusem
i dobrymi energiami natury. Ich siła jest tak
duża, że jest nazywany Polskim Centrum
Biowitalności. To najlepszy od lat holistyczny hotel SPA w Polsce, przyjazny weganom
i alergikom. Jako hotel dla dorosłych, zaprasza gości powyżej 12. roku życia.
Manor House SPA urzeka ciszą i spokojem
hotelu SPA położonego z dala od miasta.
Czaruje pięknem przyrody, zachęcając do
przyjazdu dobrym dojazdem (niedaleko
trasy Warszawa-Kraków). To miejsce, gdzie
zwalnia czas, łatwo przychodzi błogi relaks
i zdrowy sen, można pobudzić organizm do
autoregeneracji i wzmocnić siły witalne.
Wśród nietuzinkowych atrakcji znajdują
się: koncerty na misy i gongi tybetańskie,
Terapie Biowitalna i Harmonizacji Czakr na
Kryształowym Łóżku, bezchlorowy basen
z ożywioną wodą, która pielęgnuje nawet

wrażliwą skórę, seanse saunowe, w tym
nocne saunowanie w kompleksie Łaźni
Rzymskich, oczyszczające i lecznicze kąpiele
ofuro w wysokich wannach. Na romantyczne randki wspaniale sprawdzają się dwuosobowe wanny Duo Ofuro by Manor House.
Pary wybierające pobyty dla dwojga
szczególnie cenią wspólne relaksujące masaże, prozdrowotne seanse w Chacie Solnej,
oryginalne aromatyczne zabiegi, nastrojowe kąpiele w zaciszu pokoju i kolacje przy
świecach. Dużą popularnością cieszą się
spacery w rozległym, zabytkowym parku
z przypałacowymi stawami i tajemniczymi zakątkami. Warto oddać się rytuałom
zdrowia w Witalnej Wiosce SPA i spędzić
czas w Ogrodzie Medytacji z Kamiennym
Kręgiem Mocy, spiralą energetyczną, Piram
idą Horusa i Ogrodem Zen.
Holistyczna harmonia widoczna na
każdym kroku tej oazy dobrego samopoczucia przejawia się w dbaniu o każdą sferę
życia. Biowitalne SPA bazuje na naturalnych
metodach, wykorzystując dobroczynne
działanie wody, muzyki, kolorów, kamieni
szlachetnych czy dotyku. Program odmładzający opiera się o terapie, które pobudzają
cudowną zdolność organizmu do autoregeneracji. Hotelowa restauracja kusi smakowitymi daniami tradycyjnej polskiej kuchni,
wspaniałym menu wegańskim i zdrowymi
potrawami wg autorskiej Diety Życia.

A COUPLE IN AN ADULT ENCLAVE
Manor House SPA – Odrowąż Palace is the
best Polish hotel for adults. Positive energy, proximity to nature, BIO cabinets – this
is the perfect address to spend romantic
moments together.
Located in the Mazovian Chlewiska, the
charming complex combines Polish history
with contemporary luxury and the beneficial energy of nature. Couples choosing
stays for two especially appreciate the joint relaxing massages, healthy sessions in
the Salt Hut, original aromatic treatments,
romantic baths in the comfort of the room
and candlelight dinners. For romantic dates
the double Duo Ofuro by Manor House high
bath tubs is wonderful. Walking in the large historic park past mysterious corners is
very popular. It is worth giving yourself up
to health rituals in the Vital Village SPA and
spending time in the Garden of Meditation.
Hotel Manor House SPA**** – Pałac Odrowążów*****
Pokoje / Rooms: 59
Gabinety / Treatment rooms: 11
www.manorhouse.pl
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