PROMOCJA

PRZYWIEŹ ZDROWIE Z BLISKICH PODRÓŻY
Siła, która nas napędza, pobudza do działania, drzemie w nas samych. Nawet jeśli na co dzień
o tym nie myślimy, warto zadbać o energię życiową podczas urlopu. Odpowiada ona bowiem
za samopoczucie, motywację do działania i powodzenie w różnych sprawach.

N

iedaleko od trasy Warszawa-Kraków, w mazowieckich Chlewiskach,
w kompleksie hotelowym Manor House SPA można spędzić błogi czas w otoczeniu pozytywnych sił natury. Historia łączy się tu
z luksusem, holistyczna aura towarzyszy odwiedzającym, a wysoka biowitalność wzmacnia wewnętrzne siły organizmu - wszystko w otoczeniu pięknej przyrody, która koi zmysły, przywraca harmonię i upragniony spokój.
W tym urokliwym miejscu można wypocząć, zrelaksować zmęczone codziennym napięciem ciało i oczyścić umysł. Pobyt w Polskim Centrum Biowitalności – bo tak jest nazywany kompleks ze względu na wysokie oddziaływanie energetyczne - skutecznie ładuje wewnętrzne akumulatory, czy to
podczas romantycznego pobytu we dwoje, czy wypadu z grupą przyjaciół.
Jest to hotel dla dorosłych (zaprasza gości powyżej 12 roku życia), przyjazny weganom i alergikom. Można cieszyć się bliskością rozległego parku o niezwykłej urodzie, zdrzemnąć się w hamaku w cieniu zabytkowych
drzew przy akompaniamencie kojących odgłosów natury. Można spędzić
sielskie godziny w Ogrodzie Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Spiralą Energetyczną, Piramidą Horusa i Ogrodem Zen – kopią tego słynnego z Kioto. Można też popływać w bezchlorowym basenie z ożywioną
wodą, która pielęgnuje skórę, skorzystać z kąpieli saunowych w kompleksie

Łaźni Rzymskich lub zakosztować rytuałów zdrowia w Witalnej Wiosce®SPA
- niezwykłym Spa pod gołym niebem. Niezapomnianym przeżyciem są
koncerty na gongi i misy tybetańskie, z których słynie Manor House SPA.
Jako najlepszy holistyczny hotel SPA w kraju z Gabinetami Bioodnowy, które specjalizują się w energetycznych terapiach ma unikatową ofertę. Warto wymienić: Terapię Biowitalną - energetyzującą sesję na kamiennych matach wykorzystującą szlachetną siłę kamieni przy dobroczynnej dla zdrowia
muzyce solfeżowej; Terapię Harmonizacji Czakr na Kryształowym Łóżku,
która wzmacnia przepływ energii w organizmie; leczniczych kąpieli ofuro,
również w wysokich dwuosobowych wannach Duo Ofuro by Manor House; masaży limfatycznych, zabiegów bańką próżniową na twarz lub zabiegów z pogranicza ﬁzyki kwantowej. Te oryginalne metody są częścią programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, który
opiera się na pobudzaniu naturalnych procesów autoregeneracji na poziomie komórkowym, skutecznie oczyszcza i odblokowuje przepływ energii.
Dla wszystkich zapracowanych, zagonionych, zestresowanych najlepszy
urlop to odnalezienie spokoju, harmonii i pobudzenie życiodajnej energii.
W poszukiwaniu wewnętrznej siły warto wybrać się do Manor House SPA.
To będzie niezapomniana podróż.
www.manorhouse.pl

