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Aquaparken in Portugal
In Portugal vindt u, van noord tot zuid, waterparken voor volop watervertier onder de gulle Portugese
zon.
Zon en zee zijn alom aanwezig in dit land met zijn meer dan 800km lange kustlijn. Maar u hoeft niet naar het strand te
gaan voor een dag vol waterpret, met of zonder kinderen. De drukst bezochte aquaparken bevinden zich in de Algarve
(Slide & Splash). Er zijn echter nog meer leuke waterparken in de rest van het land, met zwembaden en glijbanen
voor ieder wat wils, buizen, tunnels, waterpistes, bubbelbaden en tal van andere attracties. Kortom, volop watervertier
voor wie houdt van spectaculaire ervaringen, maar ook voor wie wat minder adrenaline wil.
De waterparken sluiten in de winter en openen in de zomer. Sommige hebben ook dieren om naar te kijken, beter te
leren kennen of om in het water mee te spelen, zoals Zoomarine in de Algarve. Alle parken beschikken over goed
verzorgde recreatieruimten, restaurants en sommigen zelfs over overnachtingsmogelijkheden. Er zijn altijd voldoende
sportvoorzieningen en alternatieve ontspanningsmogelijkheden voor de meest veeleisende bezoekers.
Wie in het binnenland verblijft en niet naar het strand wil, kan terecht in de waterparken Parque Aquático de
Amarante en Naturwaterpark de Vila Real in het noorden van Portugal. In het midden van Portugal zijn er het
Panorâmico Aquaparque bij Pombal, het Norpark in Nazaré of Sportágua in Peniche. U kunt ook het
Aquaparque Santa Cruz op het eiland Madeira bezoeken.
Naast deze waterparken zijn er ook enkele kunstmatige stranden: In de regio Centro de Portugal is er vlak bij Viseu
het Live Beach Mangualde, en in Castanheira de Pera bevindt zich het strand Praia das Rocas (met
kunstmatige golven). Net als in de waterparken kunt u hier een verfrissende duik nemen, springen, glijden of spelen
met de kinderen. Kortom, dagen vol waterpret!
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