
O PULSAR DA NATUREZA
THE BEAT OF NATURE

Uma das primeiras nascentes



Um dos primeiros hotéis

Agora um novo conceito 



Como desfrutar da Natureza com todo o conforto de Hotel

AS ECO HOUSES

Serviço de receção 
Portaria 24 horas 

Acesso livre ás facilities do Spa Termal
Bares e Restaurante

Sala de Jogos



Eco House Superior

com dimensão aproximada de 44 m2
Compostas por:

1 quarto com cama de casal
1 sofá cama na sala

Serviço de limpeza diário
Internet sem fios gratuita

Tv 
Ar condicionado

Cofre
Secador de cabelo

Máquina de lavar loiça
Máquina de café



ECO HOUSE DELUXE

com dimensão aproximada de 62 m2
Compostas por:

1 quarto com cama de casal
1 quarto com 2 camas ( em formato de beliche 

ou com sistema bi-cama)
1 sofá cama na sala

Serviço de limpeza diário
Internet sem fios gratuita

Tv 
Ar condicionado

Cofre
Secador de cabelo

Máquina de lavar loiça
Máquina de café

ECO HOUSE PRIVILEGE

com dimensão aproximada de 96 m2
Compostas por:

2 quartos com cama de casal
1 sofá cama na sala

Serviço de limpeza diário
Internet sem fios gratuita

Tv 
Ar condicionado

Cofre
Secador de cabelo

Máquina de lavar loiça
Máquina de café



As Tree Houses do PEDRAS SALGADAS spa & nature park, 
da autoria do arquiteto Luís Rebelo de Andrade remetem-nos 

para o nosso imaginário, relembrando-nos as famosas aventuras 

de TOM SAWYER.

Para além de uma experiência de alojamento totalmente 

diferente e inovadora, poderá contemplar uma das mais belas 

imagens que a natureza oferece - um céu azul estrelado - através 

da generosa janela que se afirma no topo destas Tree Houses! 





SPA TERMAL

O Spa Termal de Pedras Salgadas é um  local 
propício ao descanso e relaxamento. 

O histórico edifício do Balneário Termal de 1910, 
integrado no projeto de requalificação do Parque 

de Pedras Salgadas, foi recuperado pelo 
Arquiteto Álvaro Siza Vieira em 2010, que 

devolveu ao espaço o carisma e a qualidade de 
outros tempos. 



SPA TERMAL

2 salas para tratamentos de hidromassagem
1 sala para duche de jacto

2 salas para duche de Massagem
2 salas para tratamentos de ORL

1 sala para tratamentos de beleza (manicure e 
pedicure) 

1 sala para consultas 
2 salas para casais

5 salas de massagens



TERMALISMO

Indicações Terapêuticas

Doenças metabólico-endócrinas

Doenças do aparelho digestivo

Doenças do aparelho respiratório

Doenças reumáticas e músculo-esqueléticas



Programas de Bem-Estar

Tratamentos de Rosto
Tratamentos de Corpo
Massagens de Corpo
Massagens para Grávidas
Massagens para Crianças
Manicure e Pedicure
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NO PARQUE

No grande lago do Parque, recentemente restaurado, é
possível dar um passeio de barco ou observar as carpas 
coloridas – as Koi. Em toda a área do Parque pode descobrir 
diferentes espécies de fauna, como os curiosos esquilos-
vermelhos (Sciurus vulgaris), a cegonha-branca (Ciconia 
ciconia), a garça-real (Ardea cinerea), o pica-pau-
malhado-grande (Dendrocopos major). E, com sorte, pode 
avistar-se um visitante ocasional do parque, a mais rara 
garça-branca-pequena (Egretta garzetta), 





Atividades

Pelas suas características naturais, são disponibilizadas 
um vasto leque de atividades ao ar livre, tais como, a 
ciclovia que liga Pedras Salgadas a Vila Pouca de 
Aguiar, circuitos de BTT devidamente identificados e 
passeios pedestres e culturais, com visita aos locais 
históricos de interesse turístico. 
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O MEMORÁVEL ”CASINO” DE PEDRAS SALGADAS

Totalmente renovado, apresentando o seu magnífico Salão 

principal de uma forma moderna, não perdendo porém os traços 

e a simbologia histórica que outrora fez dele um local de 

excelência. 

Os jardins do 'Casino' e o ambiente natural em que está inserido 

convida à realização de cocktails e outros encontros, tais como 

casamentos, batizados e outros eventos sociais. 



O PEDRAS SALGADAS spa & nature park, projetado pelo arquiteto Luís 
Rebelo de Andrade, foi o vencedor do prémio internacional de 
arquitetura ArchDaily 2012, na categoria “Hotéis e Restaurantes”.
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