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ADVERTORIAL

Szukasz inspiracji do niezapomnianego
eventu? Skorzystaj z doświadczenia
ekspertów hotelu Manor House SPA

J

eśli organizujesz wyjazd firmowy, szkolenie,
konferencję czy spotkanie dla kluczowych

klientów, zacznij od wyboru miejsca. Sprawdź
jego zalety, kuchnię i proponowane atrakcje.

Kompleks hotelowy Manor House SPA
znajduje się w dogodnej lokalizacji (centralna
Polska, niedaleko trasy Warszawa–Kraków)
i dzięki temu jest do niego dobry dojazd.
Malowniczo położony w mazowieckich
Chlewiskach, łączy wspaniałą polską historię
i rodzime tradycje ze współczesnym luksusem.
Dzięki dobroczynnej dla zdrowia energii zyskał
miano Polskiego Centrum Biowitalności. Hotel

wysoką jakość. Hotel wyróżniają: bezchlorowy

małą i wielką ścieżką medytacji. Warto odwiedzić

czerpie z pozytywnych sił natury, co sprawia,

basen, kompleks Łaźni Rzymskich z seansa-

energetyczny Ogród Medytacji z Kamiennym

że łatwo tu o odpoczynek, regenerację organi-

mi w płótnach, rytuały zdrowia w Witalnej

Kręgiem Mocy, Piramidą Horusa i Ogrodem Zen.

zmu i pobudzenie energii życiowej. To stwarza

Wiosce® SPA oraz Biowitalne SPA – od lat

idealne warunki zarówno do spotkania bizne-

nagradzane tytułem Najlepszego Holistycznego

ATRAKCJE DLA GOŚCI

sowego, jak i prywatnego wypadu za miasto.

SPA w Polsce. Z sukcesem działa tu Akademia

Kompleks organizuje eventy plenerowe, oko-

Holistyczna Alchemia Zdrowia® z programem

licznościowe i tematyczne według różnych

CENTRUM BIOWITALNOŚCI

odmładzającym wykorzystującym natural-

scenariuszy – konferencje w rozległym par-

Manor House SPA jest prawdziwą enklawą

ną zdolność organizmu do autoregeneracji.

ku i w historycznych wnętrzach, duże pikniki

dla dorosłych – to najlepszy w Polsce hotel

Gabinety Bioodnowy specjalizują się w terapiach

i butikowe spotkania z klientami czy integracje

bez dzieci, przyjazny weganom i alergikom.

energetycznych, które skutecznie oczyszczają,

firmowe z unikatowymi atrakcjami. Warto

Pięciogwiazdkowy Pałac Odrowążów i cztero-

usprawniają przepływ energii w ciele i pobudza-

wymienić: koncerty na gongi tybetańskie,

gwiazdkowy hotel w zabytkowej Stajni Platera

ją procesy samouzdrawiania na poziomie ko-

nocne saunowanie, chodzenie po rozżarzo-

z restauracją hotelową oraz Termy Zamkowe,

mórkowym. Można tu nie tylko zadbać o zdro-

nych węglach (firewalking), jazdy konne (ho-

w których mieści się również strefa SPA &

wie i urodę, osiągnąć harmonię i wewnętrzną

tel ma własną stajnię), poszukiwanie skarbu

Wellness, zaspokoją oczekiwania gości ceniących

równowagę, lecz także wzmocnić siły witalne.

Odrowąża, zawody strzelnicze, miodopicie
w przypałacowych piwnicach, zabawy przy

SKARBY PRZYRODY

ognisku, biesiady grillowe oraz integracyjne,

Prawdziwym skarbem posiadłości jest rozległy

twórcze warsztaty grupowe. Dopełnieniem

zabytkowy park z 300-letnim starodrzewem,

całości są kulinarne propozycje restauracji

pomnikami przyrody i przypałacowymi stawami.

hotelowej: wyśmienite potrawy tradycyjnej

Można go zwiedzać specjalnie wytyczonymi

polskiej kuchni, szeroki wybór dań wegańskich

szlakami: historycznym, przyrodniczym oraz

oraz autorska Dieta Życia.

