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Ten wyjątkowy hotel, 
znajdujący się nieopodal 

stolicy, to perełka stylu 
klasycystycznego, nawiązująca 

do XVIII-wiecznej historii 
obiektu. Położony w pięknym  

8 hektarowym parku  
w stylu angielskim, oferuje  

75 luksusowo zaaranżowanych 
pokoi i apartamentów, które 
zachwycają wyrafinowaną 

elegancją oraz funkcjonalnością.

Kto z nas nie chciałby spędzić nocy 
w Apartamencie Książęcym czy Kró-
lewskim? Każdy z nich jest niepowta-
rzalny i wyjątkowy, a ich dodatkowym 
atutem jest taras, z którego rozpościera 
się piękny widok.

Prawdziwym skarbem obiektu jest 
Browar ukryty we wnętrzach pałaco-
wych lochów. Piwo warzone jest tam 
według kilkusetletnich receptur uzna-
nych piwowarów, na bazie naturalnych 
składników. W podziemiach, gdzie 
piwo leżakuje, goście mogą kosztować 
tego smakowitego trunku.

W pałacowej restauracji serwuje się 
potrawy kuchni polskiej, tworzone we-
dług tradycyjnych receptur. Najnow-
szą technologią dysponuje natomiast 
profesjonalne Centrum Konferencyjne,  
obsługujące konferencje, prezentacje 
i szkolenia.

Największą atrakcją hotelu jest jed-
nak luksusowa strefa Wellness & SPA, 

wyposażona w najnowocześniejszy 
sprzęt, pozwalający na innowacyj-
ne zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyj-
ne. Odwiedzający Spa goście mogą się 
poczuć jak w siedmiogwiazdkowych 
hotelach SPA w Dubaju, czy na naj-
większym liniowcu świata Queen Mary 
II. Wszystkie zabiegi przeprowadza fa-
chowy personel, wykorzystując dosko-
nałej jakości profesjonalne japońskie 
kosmetyki Menard (słynące ze sku-
teczności) i Pevonia. Wielbiciele wod-
nych atrakcji z pewnością zadowolą 
dwa baseny wewnętrzne, basen ze-
wnętrzny z temperaturą wody 32°C, 
oraz sauny, łaźnie, ekskluzywne gabi-
nety do masaży i holistycznych terapii.
Kameralny i unikatowy klimat Pała-
cu oraz usługa na najwyższym pozio-
mie, to propozycja dla osób, które szu-
kają elitarnych miejsc relaksu.  

Więcej: PALACZELECHOW.EU 

Żelechów 
– król SPA

XVIII-wieczna 
architektura, 

luksusowe 
wnętrza, 

niepowtarzalna 
aranżacja 

pokoi, to znaki 
rozpoznawcze 

Pałacu Żelechów 
SPA & Wellness, 

zwycięzcy 
konkursu 

na najpiękniejsze 
SPA w Polsce 

2015 roku.


