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Metoda wodna

W żelechowskim browarze można się napić piwa w trzech gatunkach:
lager, dunkel i piwo miodowe. Po wcześniejszym umówieniu się można
również wziąć udział w warsztatch piwowarskich

Malinowy Dwór nawiązuje do term, pierwszego rodzaju uzdrowisk
budowanych już przez starożytnych Rzymian. Leczenie opiera się na wodzie
siarczkowej – źródlanej i leczniczej

wszystko w rodzinie
Po wielu latach rewitalizacji zbudowany 250 lat temu
klasyczny polski dwór na Mazowszu odzyskał wreszcie
dawny blask. Pod nazwą Pałac Żelechów Spa & Wellness
pierwszych gości przyjął w zeszłym roku i od razu zebrał
znakomite opinie. Przyjeżdżają tu całe rodziny.
Właściciele hotelu zadbali o to, żeby nikogo, niezależnie
od wieku i płci, nie dopadła nuda. Chyba, że ktoś
sam będzie tego chciał. Miłośnicy odnowy biologicznej
znikają więc na długie godziny za drzwiami
strefy Spa & Wellness, gdzie mogą do woli poddawać się
zabiegom, odpoczywać w saunach i kąpać się
w basenach – na przykład solankowym, lub w sztucznej
rzece. Dzieci biegają po pięknym angielskim parku,
testując plac zabaw i anielską cierpliwość animatorów.
W weekendy dzięki znanym aktorom poznają klasykę
literatury w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom
w Żelechowie”. Również w parku na gości z żyłką
wędkarską czekają okazałe stawy rybne. Atrakcją
nad atrakcjami są najprawdziwsze pałacowe lochy.
Mieści się w nich browar, w którym piwo o wyjątkowym
smaku warzy się według XVI-wiecznych niemieckich
receptur.

20 minut i 38 stopni
Pewnego dnia w latach 70. ubiegłego wieku ekipa
badaczy natrafiła na źródło o niespotykanej dotąd sile.
Badania laboratoryjne potwierdziły odkryte bogactwo:
ma dwa miliony lat i stężenie zdrowotnego składnika
najsilniejsze na świecie. Miało to miejsce w Solcu Zdroju.
A odwiert otrzymał nazwę „Malina”. Dzięki nowoczesnej
technologii woda wędruje dziś 400 kilometrów bezpiecznie w inne miejsce, bez żadnego uszczerbku na „zdrowiu”. Dokładnie do Świeradowa Zdroju, gdzie mieści się
Malinowy Dwór Hotel**** Medical SPA. Kultywuje się
tu prawdziwą ideę SPA – Sanus per aquam, czyli zdrowy
przez wodę. Solanka stosowana jest do leczniczych
20-minutowych kąpieli siarczkowych w temperaturze
38 stopni Celsjusza. Siarkowodór łagodnie złuszcza
naskórek, stymuluje procesy odnowy, leczy, regeneruje.
Niezwykła moc „Maliny” została nawet zamknięta
w recepturach kosmetycznych. Kosmetyki balneologiczne zawierają w sobie wodę siarczkową wzbogaconą o zieloną glinkę, ekstrakt z kory wierzby,
termoaktywną borowinę. Dzięki temu w domu
można mieć bezcenne prywatne źródło „Malina”.

Pałac Żelechów SPA & Wellness, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów; www.palaczelechow.pl
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Malinowy Dwór Hotel**** Medical SPA, ul. Długa 10,
59-850 Świeradów Zdrój; www.malinowydwor.pl

FOT.: materiały prasowe

hotele spa i wellness to już nie tylko kąpiele czy zabiegi poprawiające wygląd
I samopoczucie. To cały zestaw atrakcji, które pozwalają zapomnieć o bożym świecie.
Malinowy Dwór Hotel**** Medical SPA w Świeradowie Zdroju
oraz Pałac Żelechów SPA & Wellness są tego świetnymi przykładami.

