
PAŁAC ODROWĄŻÓW*****  
w Chlewiskach koło Szydłowca

l   Historia miejsca, która sięga XV wieku, wy-
smakowane pałacowe wnętrza, ogród pe-

łen prastarych drzew i Góry Świętokrzyskie na 
wyciągnięcie ręki… To już wystarczy, by odzy-
skać siły i wewnętrzną równowagę, wspaniale 
wypocząć. A gdy dodasz do tego czyniące cuda  
zabiegi w SPA, poczujesz się jak nowo narodzo-
na – bez cienia przesady. Autorski program od-
mładzający stosowany w Manor House SPA****  
daje rewelacyjne efekty, porównywalne z me-
dycyną estetyczną.  A wykorzystuje tylko natu-
ralne metody, np. pierwsze w Polsce oczyszcza-
jące żywiczne kąpiele.  Manor House sPa****   
Pałac odrowążów***** manorhouse.pl

PAŁAC ŻELECHÓW 
na Mazowszu, niedaleko Warszawy

lImponujący park krajobrazowy, XVIII-wieczna  
architektura połączona z niewymuszoną nowo-

czesnością, znakomita kuchnia i pałacowy browar,  
w którym skosztować można piwa ważonego we-
dług kilkusetletnich receptur.  Plus wspaniała gościn-
ność gospodarzy, Czy to nie są wystarczające powo-
dy, żeby wybrać się choć na dzień do Żelechowa? 
Oczywiście są też bardzo poważne powody, żeby zo-
stać tu dłużej. Goście pałacu mają do dyspozycji SPA 
na najwyższym poziomie, ekskluzywne gabinety te-
rapii holistycznych, takie którymi szczycą się np. 
siedmiogwiazdkowe hotele SPA w Dubaju.   
Pałac żelecHów sPa & wellness palaczelechow.eu

Weekend W Stylu   
króleWSkiM
ekskluzywne SPA w pałacowych wnętrzach, zabiegi na najwyższym poziomie, prywatna plaża nad krystalicznym 
jeziorem. nie kręć głową, że to nie dla ciebie. Choć raz w życiu, w ten weekend, możesz poczuć się jak królowa.

DWÓR sOsnOWO na Mazurach nad jeziorem narie 

l Marzył ci się kiedyś dworek nad jeziorem? Z własną plażą, nad  zatoką, do któ-
rej prowadzi droga przez las znana tylko wtajemniczonym? Oglądanie zacho-

dów słońca na pomoście, kąpiel w krystalicznie czystej wodzie, własna wyspa, łód-
ka. To marzenie możesz zrealizować. Z przyjaciółmi, z rodziną wybrać się do Dworu 
Sosnowo na weekend albo zniknąć tam na dłużej. Z dala od cywilizacji, ale ze 
wszystkimi jej zaletami.  Z dala od tłumów – w promieniu dwóch kilometrów nie 
spotkasz nikogo. Komfortowo wyposażone apartamenty w modrzewiowym dwo-
rze lub domku myśliwskim będą tylko dla was. dwór sosonowo  sosnowo.net
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