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INFORMACJE OGÓLNE

ZAPLECZE TECHNICZNE
Profesjonalna obsługa oraz komfortowo
wyposażone zaplecze techniczne
(10 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych,
nowoczesny sprzęt konferencyjny,
bezprzewodowy Internet) zapewniają
sprawny przebieg spotkań, szkoleń
i konferencji. Stylowe wnętrza dodają
spotkaniom biznesowym prestiżu
i stwarzają komfortowe warunki pracy
w atmosferze spokoju i dostojeństwa.

INFO

liczba pokoi hotelowych:
18 luksusowych w Pałacu Odrowążów
19 rustykalnych w Stajni Platera
22 klimatyczne (w tym Ofuro)
w Termach Zamkowych
REKREACJA
Gabinety Bioodnowy, seanse w płótnach
w Łaźniach Rzymskich, koncerty na gongi
tybetańskie, muzyka harmonizująca czakry,
kąpiele Ofuro, bezchlorowy basen
z plazmatyczną wodą ożywioną metodami
Grandera i dr Keshe, słowiańskie rytuały
zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA, golf
wodny, stadnina koni z ujeżdżalnią 800 m2,
firewalking, relaks w 10-hektarowym parku.

KULINARIA
W restauracji Manor House SPA
serwowane są tradycyjne dania kuchni
polskiej, znakomite menu dla wegan oraz
potrawy według autorskiej Diety Życia.

FOT.: MATERIAŁY PRASOWE FIRMY

Mazowiecki kompleks hotelowy
Manor House SPA to Polskie Centrum
Biowitalności, prawdziwa enklawa spokoju
i dobrej energii. Posiadłość z historią
sięgającą XII wieku to dziś luksusowy
hotel dla dorosłych, przyjazny weganom
i alergikom, który otacza zabytkowy
park z 300-letnim starodrzewem,
przypałacowymi stawami, Witalną Wioską
® SPA i Ogrodem Medytacji kryjącym
Kamienny Krąg Mocy, Ogród Zen
oraz Piramidę Horusa.
Zabytkowy Pałac Odrowążów, Stajnia
Platera w dworskim stylu i klimatyczne
Termy Zamkowe są idealne dla gości,
którzy cenią najwyższy standard usług,
błogi relaks i harmonię. Wyjątkowa oferta
(kompleks Łaźni Rzymskich, pierwszy
w Polsce bezchlorowy basen z ożywioną
wodą, najlepsze od lat holistyczne SPA
w kraju, unikatowa Akademia Holistyczna
Alchemia Zdrowia® z odmładzającym

programem pobudzającym naturalną
zdolność organizmu do autoregeneracji,
Klub Biznesowy) sprawia, że Manor
House SPA spełnia oczekiwania grup
biznesowych i gości indywidualnych.

FORBES TR AV EL 77

077_FRB_05_TRAVELLER Manor House.indd 77

29.03.2017 11:05

