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O PULSAR DA NATUREZA

THE BEAT OF NATURE



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”.



LOCALIZAÇÃO

A uma hora de distância de carro da

cidade do Porto, o PEDRAS SALGADAS spa

& nature park sugere estadia em

modernas Eco Houses e a oportunidade de

experimentar os benefícios de um Spa

Termal que se encontra alojado no
recuperado edifício onde, no século XIX,

nasceu o balneário das antigas Termas de

Pedras Salgadas. O poder das águas, as

suas fontes e a beleza natural do parque
são algumas das mais-valias deste novo

destino de lazer, que se apresenta em

plena harmonia com a natureza para

agradar a todas as gerações.



O PULSAR DA NATUREZA

A vila termal de Pedras Salgadas, que em tempos fez parte do destino de 

férias da realeza, está a ganhar um novo encanto graças ao PEDRAS 

SALGADAS spa & nature park, um projeto hoteleiro inovador orientado para 
famílias e amigos que gostam de disfrutar de atividades ao ar livre. Trata-se 

de um turismo de natureza, com conforto e ambiente de luxo, integrado 

num parque centenário com 20 hectares de flora natural.

Localizadas no coração do Parque, as Eco Houses vão-se descobrindo por 

entre árvores centenárias e uma vegetação exuberante, composta por 

uma paleta de cores que parece saída de uma tela. A arquitetura, da 

responsabilidade do Arquiteto Luís Rebelo de Andrade, é moderna tanto na 

sua volumetria como na decoração de interiores. A construção é da 

responsabilidade da Empresa Portuguesa Modular System. Todas as Eco 

Houses incluem tecnologia topo de gama e estão equipadas para receber 

até seis pessoas, dispondo também de um generoso deck exterior.

A natureza deslumbrante que envolve o PEDRAS SALGADAS spa & nature

park faz deste novo projecto turístico um destino de eleição para um retiro 

familiar ou profissional. 



PLANTA DO PARQUE



AS ECO HOUSES



AS ECO HOUSES



AS ECO HOUSES

Serviço de receção e portaria 24 horas 

Serviço de Lavandaria 

Serviço de transfer

Parque de estacionamento privativo 

Serviço de baby-sitting

Acesso livre ás facilities do Spa Termal

Serviço de entrega de refeições ao domicílio



O INTERIOR



AS ECO HOUSES

7 Eco Houses, 

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



SPA TERMAL



SPA TERMAL

O Spa Termal de Pedras Salgadas é um  local propício ao descanso e 
relaxamento. Inserido no belo Parque de Pedras Salgadas, o histórico 

edifício do Balneário Termal, integrado no projeto de requalificação do 

Parque de Pedras Salgadas, foi recuperado pelo Arquiteto Álvaro Siza 

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



SPA TERMAL



SPA TERMAL

2 salas para tratamentos de hidromassagem com água mineral de Pedras

Salgadas

1 sala para duche de jacto com água mineral de Pedras Salgadas

2 salas para duche Vichy com água mineral de Pedras Salgadas

2 salas para tratamentos de ORL com água mineral de Pedras Salgadas

1 sala para tratamentos de beleza (manicure e pedicure) 

1 sala para consultas 

2 salas para casais

4 salas de massagens



O PARQUE



O PARQUE



NO PARQUE

O Parque Termal de Pedras Salgadas é um dos mais belos parques do interior de

Portugal, e tem a sua origem na segunda metade do séc. XIX. Dotado de uma fauna
e flora característica espalhada ao longo de 20 hectares, está situado a 580 metros
de altitude, gozando de um microclima favorável, que potencia o esplendor da
natureza que o rodeia.

Por entre o valioso património edificado destaca-se o Balneário Termal, o antigo

Casino (em recuperação) e as várias fontes termais: a Fonte D. Fernando, a Fonte D.
Maria Pia (situada no interior de uma pequena gruta), a Fonte Penedo e Grande
Alcalina, a bela Fonte Pedras Salgadas e a Fonte Preciosa.

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),

É neste local que tem origem a premiada Água das Pedras.





ESPERAMOS POR SI!

www.pedrassalgadaspark.com

Para mais informações contacte-nos para o Tel. (+351) 259 437 140 ou para o email. 
info@pedrassalgadaspark.com

For more information contact us at Tel. (+351) 259 437 140 or send an email. 
info@pedrassalgadaspark.com


