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Er is geen betere plaats om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen en te ontspannen dan in een
kuuroord. En in Centro de Portugal heeft u een groot aantal keuzemogelijkheden...
Er zijn in in Centro de Portugal vele kuuroorden dankzij de geologische kenmerken van deze regio. Het zuivere en hete
water dat uit de diepte van de aarde naar boven borrelt, is door de rijke chemische en mineralogische samenstelling
bijzonder geschikt voor verschillende therapieën. Als we bij wat de natuur ons heeft gegeven ook nog de uitstekende
faciliteiten, de gespecialiseerde behandelingstechnieken en de bekwame specialisten rekenen, zijn deze kuuroorden
een goed alternatief voor een paar dagen rust, waarbij u gezondheid en welzijn combineert met ontspanning.
In het kuuroord Termas do Luso, dat in 1852 werd opgericht en waarvan er nog enkele gebouwen zijn overgebleven
die dateren uit die tijd, vindt u alle faciliteiten van een modern kuuroord. Dit kuuroord, dat is omringd door de
weelderige plantengroei van het gebergte Serra do Buçaco, is een klassiek kuuroord met een spa (waarbij het
heilzame water zowel gebruikt wordt voor esthetische behandelingen als om te drinken) en een medisch centrum voor
motorische en hartrevalidatie. Op slechts 15 km afstand bevinden zich de thermale kuurbaden van Termas da Curia,
met een oppervlak van 14 hectare. Naast het kuuroord en de drinkfontein zijn er vele ontspanningsmogelijkheden,
zoals een park met een groot aangelegd meer waar u kunt waterfietsen, tennis- en golfbanen en een fitnessparcours
om fit te blijven of opnieuw een goede conditie te krijgen.
Wat verder naar het zuiden, in de buurt van Leiria, biedt het kuuroord Termas de Monte Real een modern
badcomplex in een sparesort. Behalve het hotel, de spa en de kuurbaden zijn er nog andere faciliteiten voor
ontspanning, zoals tennis, minigolf, een vijver en wandelpaden.
In Unhais da Serra, in de Serra da Estrela, bevindt zich de enige spa in Portugal die in de bergen is gelegen Aquadome. Hier worden gezondheidszorgen gecombineerd met preventie en welzijn en kunt u onder medisch toezicht
genieten van een uitgebreid aanbod behandelingen als massages, fitness, kinesitherapie, osteopathie en vele andere
technieken. U kunt ook kiezen uit een groot aantal openluchtactiviteiten in het natuurpark die een weldoende werking
hebben op lichaam en geest.
In het natuurpark Geoparque Naturtejo bevindt zich het kuuroord Termas de Monfortinho. Dit kuuroord ligt vlak bij
de grens met Spanje die wordt gevormd door de rivier Erges. Dit kuuroord maakt gebruik van het water uit het
gebergte Serra de Penha Garcia en wordt vooral bezocht voor de behandeling van huidaandoeningen en
spijsverterings- en ademhalingsproblemen. Het biedt ook programma’s voor lichamelijke en geestelijke ontspanning
en activiteiten voor het hele gezin.
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Meer naar het noorden, dichtbij Nelas, ligt Caldas da Felgueira. Dit kuuroord dat is gelegen in een vallei van de
rivier Mondego biedt rust en een uitgebreid aanbod genezings- en welzijnsrituelen. De perfecte combinatie om uw
evenwicht terug te vinden en weer bestand te zijn tegen de dagelijkse stress. Het kuuroord Termas de São Pedro
do Sul kent een eeuwenoude geschiedenis. Er werden sporen gevonden uit de Romeinse tijd, ruim 2000 jaar geleden.
Het verhaal gaat dat de eerste koning van Portugal, D. Afonso Henriques, hier in de 12e eeuw zou hebben gebaad.
Vandaag de dag beschikt dit kuuroord over ultramoderne voorzieningen en een groot aantal behandelingen die u
tijdens het weekend of een langere vakantie kunt proberen.
U heeft al gezien dat het aanbod enorm groot is. Er zijn echter nog vele andere kuuroorden om te ontdekken... In deze
regio met de talrijke bronnen nodigt het water u uit om enkele dagen te ontspannen in een rustige en serene
omgeving.
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