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W jego wnętrzu kryje się 
siedemdziesiąt pięć 
luksusowych pokoi,a-

partamentów, restauracja oraz sale 
konferencyjno – bankietowe. Wnętrze 
żelechowskiego pałacu wypełniają  ele-
ganckie  meble, wyszukane dodatki  
i aromaty polskiej kuchni serwowanej 
przez tutejszą restaurację. Warto spró-
bować świeżo złowionych w pobliskich 
stawach ryb, grilowanych latem na 
dziedzińcu mięs i dietetycznych specja-
łówz fit menu. W podziemiach kryje się 
również stylowy browar, gdzie według 
tradycyjnej receptury, i na bazie wyłącz-
nie naturalnych składników, w miedzia-
nych kadziach waży się wyborne piwa.  
Smakosze tego trunku zakosztujątu 
pszenicznego lagera, ciemnego dunkela 
i piwa miodowego. Dla chętnych organi-
zowane są również warsztaty piwowar-
skie. Ci którzy gustują raczejw relaksu-
jących zabiegach na ciało, mogą 

skorzystać z oferty zabiegów piwnych: 
od masażu olejkiem na bazie chmielu 
po piwną kąpiel. Bo Pałac Żelechów to 
przede wszystkim wyjątkowa strefa 
Wellness & Spa, wyposażona w najno-
wocześniejsze rozwiązania technolo-
giczne. Podobny sprzęt można spotkać 
jedynie w siedmiogwiazdkowych hote-
lach SPA w Dubaju, na największym li-
niowcu świata Queen Mary II czyw 
wreszcie w jednym z największychw 
Europie kompleksów Wellness & Spa 
Tropical Islands. Wszystkie zabiegi 
przeprowadzane są przez fachowy per-
sonel przy wykorzystaniu najwyższej 
jakości preparatów. Używa się tu ko-
smetyków japońskiej marki MENARD, 
niekwestionowanego lidera w dziedzinie 
nowoczesnych metod stymulacji skó-
ryw zakresie odnowy i regeneracji oraz 
ekskluzywnej marki Pevonia. Żelechow-
skie SPA specjalizuje się w innowacyj-
nych zabiegach dla najbardziej wyma-
gających. Jego goście mogą oddać się 
przyjemności relaksacyjnych masaży 
(klasycznych, ajurwedyjskich i aquave-
dyjskich) i pielęgnacyjnych rytuałów na 
najwyższym poziomie. Kuszą również 
dostępne wyłącznie w Żelechowie cere-
monie terapeutyczne Holistic Coco-
oning. Ta wielokierunkowa terapia 
(okrzyknięta mianem terapii przyszło-
ści) opiera się na tradycyjnej medycynie 
chińskiej i ma za zadanie ukoić nie tylko 
ciało, ale i umysł. Na gości żelechow-
skiego SPA czekają także między inny-
mi Four Senses Relax Lounge, łaźnia 
solna z różowego kwarcu, tropikalna 
saunaz aromaterapią czy basen z hy-
dromasażami i prądami. A dla dwojga? 
Ekskluzywny apartament SPA z wanną 
Infinity Duo Pool i sauną Infrared.

Takiego SPA potrzebowały okolice 
Warszawy! W Pałacu Żelechów SPA  

& Wellness zapomnisz o zgiełku miasta
i wszystkich problemach dnia 

codziennego. Wystarczy weekend 
spędzony w tych luksusowych wnętrzach, 
żeby poczuć się naprawdę po królewsku.
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