Dobre miejsca

zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych, które
odbywają się w eleganckich wnętrzach, podobnych
do tych znajdujących się w siedmiogwiazdkowych
hotelach SPA w Dubaju, na największym liniowcu
świata Queen Mary II oraz w jednym z największych
w Europie kompleksów Wellness & SPA Tropical
Islands. Pałac Żelechów to wyjątkowe miejsce, w
którym można odbyć prawdziwą podróż w czasie
i przez niezwykłe doznania.

Pałac Żelechów

SPA & Wellness

Wyspać się po królewsku

Pałac Żelechów SPA & Wellness, położony w niedalekiej odległości
od Warszawy, na pograniczu województwa mazowieckiego i lubelskiego,
jest wyjątkowym miejscem, które powinno się znaleźć się w planach podróży
każdego z nas.

Jak na Queen Mary II
Spa & Wellness Pałacu Żelechów to nowoczesne
przestrzenie składające się z 3 stref: zabiegowej,
termalnej i aqua. Strafa zabiegowa z 16 gabinetami
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zabiegowymi to prawdziwy ogród dobrego samopoczucia. Strefa aqua zapewnia niezapomniane
wodne przeżycia w aromatycznym pokoju wodnych
medytacji oraz basenach: rekreacyjnym, sportowym
i zewnętrznym solankowym, o temperaturze wody
32°C. Przestrzeń termalna zawiera łaźnie oraz sauny:
solną, ziołową, fińską i parową oraz lodową sadzawkę, a także niespotykaną nigdzie indziej w Polsce
egzotyczną ścieżkę, przypominającą pikadę w dżungli. Wędrując nią, przeżyjemy mglistą mżawkę,
tropikalną ulewę i burzę na przemian z lodowatym
deszczem. Pałacowe SPA to enklawa innowacyjnych

Rozmarzenie dla podniebienia

Promocja
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ameralny i unikatowy klimat, polska gościnność
i usługi na najwyższym poziomie to doskonała
propozycja dla wszystkich, którzy szukają elitarnych miejsc. Pałac zawdzięcza swoją wyjątkowość
połączeniu XVIII-wiecznej architektury i zabytkowego
klimatu z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem.

75 luksusowo zaaranżowanych pokoi i apartamentów zachwyca stylem, elegancją, jak też funkcjonalnością i wygodą. Każdy pokój jest wyjątkowy,
zarówno pod względem kolorystyki, jak i elementów dekoracyjnych. Każdy ma swój własny klimat
i niepowtarzalny wystrój.

Pałac Żelechów SPA & Wellness oferuje potrawy
kuchni polskiej tworzone według tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur,
delikatnie unowocześnionych. Specjałami podkreślającymi wyjątkowość menu Pałacu Żelechów SPA
& Wellness są wyśmienite dania ze świeżych ryb,
pochodzących z pałacowych stawów.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów
tel.: +48 25 682 03 60
recepcja@palaczelechow.pl
www.palaczelechow.eu

Skarb ukryty w lochach

Prawdziwym skarbem obiektu jest ukryty w Pałacowych Lochach Browar. Pałacowe piwo warzone
jest według kilkusetletnich receptur uznanych piwowarów, tylko na bazie naturalnych składników, jak
źródlana woda, chmiel, zboże, miód. W podziemiach
pałacu, gdzie piwo leżakuje, można skosztować tego
wyjątkowego trunku o niepowtarzalnych i oryginalnych walorach smakowych. Pałacowe piwa są
niepasteryzowane, niefiltrowane i mają kilka różnych
smaków. Dla chętnych organizowane są warsztaty
browarnicze, podczas których można dowiedzieć
się wiele o polskiej tradycji uprawy chmielu i o nieznanych właściwościach tej rośliny, zgłębić tajniki
warzenia piwa, poznać fakty i obalić mity o nim.
Jest to znakomita i niecodzienna forma integracji
oraz świetna rozrywka.
Pozwól sobie na podróż w czasie i chwile zapomnienia w wyjątkowym miejscu.
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