Sugestões
Dias de bem-estar num spa

Seguro de viagem para estrangeiros

Liberte o espírito e reencontre o equilíbrio. O clima
ameno e localização privilegiada junto ao mar fazem dos
spas de Portugal reservas naturais de bem-estar.
No conforto de um hotel ou de um resort, em Portugal encontra
as principais marcas internacionais de spa, assim como
uma vasta oferta de programas de bem-estar. Opte por um
tratamento de assinatura ou por um plano personalizado.
Banyan Tree, Sisley, Angsana, Espa, La Prairie, Mandara,
Caudalie ou Six Senses são algumas das marcas que oferecem
programas orientados para o relaxamento e prevenção de
stress, anti-age, detox ou beleza, conjugados com
aconselhamento nutricional.

Quem residir no estrangeiro e estiver a planear a viagem a
Portugal pode agora subscrever um seguro de viagem – o
Health in Portugal Travel Insurance ou o Portugal Travel
Insurance, duas opções adaptadas à nova realidade pandémica
provocada pela COVID-19. Agora já se podem fazer reservas com
o reembolso garantido em caso de resultado positivo no teste
COVID-19.
A cobertura estende-se a todo o território nacional e abrange
despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e hospitalares
associadas à Covid-19, assim como despesas de cancelamento,
interrupção ou extensão da viagem, também por motivos de
pandemia. O objetivo é garantir, a todos os que visitam Portugal,
que podem viajar pelo país, seguros e com confiança.
Esta iniciativa do Turismo de Portugal, em colaboração com
companhias de seguros e mediadoras portuguesas, pretende
reforçar a segurança em Portugal enquanto destino turístico,
assim como o selo Clean & Safe e o Portugal Health
Passport, que passa agora a estar disponível a todos quantos
visitam o país.
Para mais informação contactar:
https://travelinsurancehealthinportugal.com
www.portugaltravelinsurance.com

Turismo Médico em Portugal
Recupere a energia num dos hotéis com spa do Porto e Norte,
onde pode ficar quando visitar a cidade do Porto e a região –
www.visitportoandnorth.travel

Na área da saúde, Portugal inspira confiança e é cada vez
mais procurado. Para muitos, os cuidados de saúde
portugueses são uma alternativa com uma excelente
relação qualidade-preço, que os cuidados médicos e de
reabilitação, a hospitalidade, o clima, o contacto direto
com a natureza e a hotelaria portuguesa tornam numa
experiência gratificante.
Portugal dispõe de um sistema de saúde de alta qualidade e
competitivo, com equipamentos e soluções tecnológicas de
vanguarda e uma rede hospitalar moderna, servida por
profissionais altamente qualificados.

No Centro de Portugal, com um património histórico de
referência mundial e áreas naturais preservadas, encontra spas
termais com propriedades terapêuticas muito especiais. Consulte
www.visitcentrodeportugal.com.pt

Os serviços de saúde portugueses são avaliados regularmente
por organismos independentes e há cada vez mais hospitais e
clínicas com acreditação internacional, atestando a qualidade
dos cuidados prestados.
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A mesma qualidade é reconhecida nas várias áreas clínicas, na
formação científica, na inovação farmacêutica e na investigação
e desenvolvimento de novos processos e produtos terapêuticos.
Nos últimos anos Portugal tem sido reconhecido
internacionalmente em áreas como a neurociência, oncologia,
oftalmologia, imunologia, ortopedia, medicina regenerativa e
nanomedicina.
A saúde portuguesa está ao nível do que de melhor há. Por isso,
falar em turismo médico em Portugal é ter a certeza que se pode
confiar na oferta existente, no diagnóstico, na terapêutica, nas
aptidões dos técnicos de saúde e nos cuidados prestados numa
moderna rede de hospitais e clínicas que abrange todo o país.

No clima ameno do Algarve, combine bem-estar com praia,
natureza e atividades ao ar livre. Veja como em
www.visitalgarve.pt ou faça uma pesquisa de resorts e spas na
região.
Em pleno Oceano Atlântico, as Ilhas da Madeira e Porto
Santo são uma escolha segura para quem procura natureza,
tranquilidade e qualidade de serviço. Numa paisagem luxuriante,
na montanha ou à beira-mar, os Spas da Madeira são santuários
de bem-estar.
Diversos spas portugueses têm sido reconhecidos
internacionalmente na área da saúde e bem-estar:
√ Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, Estoril- eleito o Melhor
Destino Spa no Condé Nast Johansens 2022
√ The Vine Hotel, Madeira - em 2016, foi considerado o melhor
hotel spa situado numa ilha europeia (Europe's Leading Island
Hotel & Spa 2016)
√ Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa e Longevity
Cegonha Country Club, Algarve - o conceito Longevity foi
reconhecido internacionalmente por diversas vezes, pelos World
Travel Awards e pela Condé Nast Johansens. Em 2013, foi eleito
como “Most Life Changing Spa” pelos Tatler Awards.

Turismo de saúde em Portugal também é tranquilidade e
segurança. É ter a garantia de uma oferta hoteleira de
qualidade. Optar por Portugal é ter a certeza de que há no
extremo atlântico da Europa uma histórica nação com um
sistema de saúde e uma oferta turística cada vez mais próximos
da excelência.
Saiba mais sobre Turismo Médico em Portugal em
www.medicaltourisminportugal.com.

√ Six Senses Douro Valley, Lamego - foi considerado um dos
melhores hotéis da Europa pelos leitores da Condé Nast Traveller
e um dos 55 melhores spas do mundo, segundo o guia Taschen's
Favourite Spas
√ Vidago Palace Hotel, Chaves – premiado Melhor Spa pelo
Andrew Harper’s Hideaway Report e reconhecido pelos seus
tratamentos únicos pela Condé Nast Johansens Luxury Spas em
2015
√Conrad Hotel Algarve – eleito o Melhor Novo Resort do
Mundo, em 2012, o Melhor Resort e Spa de Luxo da Europa, em
2015 e em 2016, nos World Travel Awards
√The Yeatman Hotel, Porto – considerado o Melhor Hotel Spa da
Europa pelos World Spa & Wellness Awards 2013
√Altis Belém Hotel & Spa, Lisboa - Bspa by Karin Herzog, foi
premiado o Melhor Hotel Spa de Luxo no World Luxury Spa
Awards 2013

Talassoterapia, o bem que faz a água do mar
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Não é por acaso que nos sentimos bem sempre que
estamos ao pé do mar. Para quem procura bem-estar e
quer cuidar da saúde, as propriedades terapêuticas das
águas atlânticas que banham a costa portuguesa são uma
fonte de equilíbrio.
É sabido que Portugal tem uma ligação muito estreita com o
Atlântico em várias vertentes, económicas ou de lazer. Mas este
oceano tem também caraterísticas na sua composição que o
tornam uma das águas mais ricas para a prática da
talassoterapia. É uma fonte de elementos vitais e tem uma
composição semelhante ao plasma humano, o que lhe permite
ter uma ação virtuosa no bem-estar físico e mental. Entre os
seus oligoelementos encontram-se magnésio, iodo, lítio, zinco,
cobre, selénio e cálcio, entre muitos outros sais minerais
essenciais ao corpo.
A utilização combinada da água, do ar marinho e de substâncias
extraídas do mar como as algas, as areias e as lamas têm efeitos
regeneradores. Os programas dedicados a situações de cansaço
e stress ou de recuperação e convalescença são os mais
habituais, mas há uma grande variedade e sempre um adequado
a cada caso.
Existem centros dotados de equipamento moderno e
especializado em várias regiões - no Porto e Norte, no Centro de
Portugal, em Lisboa, no Algarve e nas ilhas da Madeira e do
Porto Santo. Tonificar, hidratar e rejuvenescer são algumas das
palavras de ordem que têm em comum.
No Algarve, com a praia a chamar, pode experimentar-se, entre
muitos outros programas, um de “cura adelgaçante” ou um
especial para “pernas tonificadas”. O corpo vai agradecer e os
dias de sol terão outro valor.
Na bela ilha de Porto Santo, o clima subtropical e o ambiente
tranquilo ajudam a encontrar o mais profundo bem-estar. Os
benefícios terapêuticos da areia fina das praias e das águas ricas
em iodo, cálcio e magnésio são ideais para libertar o cansaço da
vida diária. E com um programa de algas, lamas e areias pode
recuperar-se facilmente aquele brilho especial na pele.
Às sessões nas piscinas de água salgada, podem aliar-se outras
técnicas de relaxamento como a aromaterapia, as pedras
quentes, o ioga ou a meditação. Tudo para cuidar do corpo e
restabelecer a mente, sempre à beira mar.
Integrados em resorts e unidades hoteleiras de qualidade, os
centros de talassoterapia estão normalmente situados em áreas
de grande beleza natural e tranquilidade, o que permite
aproveitar os tempos livres para praticar desporto ou fazer
atividades ao ar livre. Jogar ténis, fazer uma partida de golfe,
fazer passeios a pé e de bicicleta ou então optar por um
relaxante passeio de barco são sugestões que facilmente se
põem em prática e combinam na perfeição com a talassoterapia.
Em Portugal, o corpo e o espírito são objeto de toda a atenção
que merecem.

Centro de Portugal
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Termas no Centro de Portugal
Nada melhor para descansar e fugir à rotina do que uma
estadia nas termas. E no Centro de Portugal temos muito
por onde escolher…
Devido às suas características geológicas, as nascentes termais
abundam nesta região. As águas puras que nascem a
temperaturas elevadas das profundezas da terra são ricas pela
diversidade da sua composição mineral, com benefícios
reconhecidos em diversas terapias. E ao acrescentarmos ao que
a natureza nos deu, bons equipamentos, técnicas de tratamento
especializadas e profissionais qualificados, encontramos nestas
estâncias uma alternativa interessante para uns dias de repouso,
aliando os cuidados de saúde ao bem-estar e ao lazer.
Por exemplo, nas Termas do Luso, fundadas em 1852, data de
construção de alguns dos edifícios que ainda hoje se mantêm,
descobrimos todos os serviços de uma estância termal moderna.
Rodeada pela vegetação luxuriante da Serra do Buçaco, esta
estância além de manter a sua vocação de prevenção e
tratamento dispõe de um spa termal com propostas específicas
na área da estética e bem-estar e um centro médico
vocacionado para a reabilitação cardíaca e motora. Bem perto, a
apenas 15 quilómetros, situam-se as Termas da Curia que
ocupam uma área de cerca de 14 hectares. Para além do
estabelecimento termal e da buvette, possuem muitos
equipamentos de lazer, como o parque com um grande lago
artificial onde podemos andar de gaivota, campos de ténis e
golfe, e um circuito de manutenção que nos ajuda a reencontrar
ou a manter a boa forma.
Mais a sul, perto de Leiria, as Termas de Monte Real são um
lugar de tranquilidade. Este resort termal é constituído por um
moderno hotel instalado num palácio cheio de charme, um novo
balneário termal e um spa. Na envolvente, a mata com os seus
percursos pedonais e equipamentos de manutenção, os extensos
jardins e lagos e os campos de ténis e de mini-golfe oferecem
múltiplas opções para desfrutar destes espaços de
particular beleza.
Na Serra da Estrela, em Unhais da Serra encontra-se o único
spa de montanha no país - o Aquadome. Utilizando as virtudes
das águas termais nos tratamentos e na promoção da saúde,
nesta unidade podemos usufruir de programas personalizados de
recuperação física, nutrição e estética. Para exercitar o físico e
animar o espírito, existe ainda uma grande oferta de atividades
outdoor no Parque Natural, como os trilhos para passear a pé e
de bicicleta sentindo os aromas silvestres e os sons da natureza.
Ou então podemos relaxar nas águas cálidas das piscinas do
complexo termo-lúdico enquanto contemplamos as vistas sobre
o vale glaciário.
Já em pleno Geoparque Naturtejo, as Termas de Monfortinho
situam-se junto à linha de fronteira com Espanha assinalada pelo
Rio Erges. Utilizando as águas provenientes da Serra de Penha
Garcia, esta estância é especialmente procurada para tratar
problemas de pele e dos aparelhos digestivo e respiratório, e
disponibiliza também programas de relaxamento físico e
psíquico e atividades para toda a família.
A norte, perto de Nelas, encontramos as Caldas da Felgueira.
Num vale do Rio Mondego, a tranquilidade deste lugar conjugase com uma diversidade de rituais de cura e bem-estar, a
combinação perfeita para reencontrar o equilíbrio e resistir ao
stress do dia-a-dia. Já as Termas de São Pedro do Sul têm
uma história muito longa. Foram encontrados testemunhos da
sua utilização pelos romanos há cerca de dois mil anos e
segundo se crê eram também frequentadas pelo primeiro rei de
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Portugal D. Afonso Henriques no século XII. Atualmente possuem
equipamento termal de última geração e oferecem uma
multiplicidade de tratamentos para experimentar num fim-desemana ou por períodos mais prolongados.
Já vimos que propostas não faltam e há outras estâncias termas
para descobrir… Nesta região tão rica em nascentes, a água dá o
mote para uns dias de descanso em ambientes de paz e
serenidade.

Madeira
Ilha da Madeira
Saúde e Bem-Estar na Madeira
Descobrimos um ambiente de perfeita harmonia entre a
natureza e o homem onde o provérbio "mente limpa,
corpo são" faz todo o sentido.
A Madeira é muito mais do que uma ilha, é um lugar místico, de
descoberta da natureza e de nós próprios. Tal como nós, feitos
da dualidade corpo e alma, é feita de contrastes entre o Oceano
profundo e as montanhas altas, o sol e a neve, o azul do mar e
as cores exuberantes das flores. É nesta paisagem de
contrastes, em perfeita harmonia, que encontramos o equilíbrio
entre o corpo e a mente.
Desde há muito tempo procurada pelas suas qualidades
terapêuticas para a cura de doenças essencialmente do foro
respiratório, a Madeira continua a oferecer condições
excecionais como destino de saúde.
Nesta ilha de águas calmas e límpidas e podemos tirar
partido dos extratos de algas e plantas, do fresco aroma
das flores, do ar 100% puro, aliado ao clima temperado, e
renovar as energias.
A grande maioria dos estabelecimentos hoteleiros oferece
um vasto leque de opções - piscinas naturais, saunas e
centros de massagens. Alguns são mesmo "estâncias de
saúde", complementando a oferta com serviços como
talassoterapia, hidromassagem, banho turco, centros de
estética, aliando a componente médica à estética.
Não devemos esquecer da ilha do Porto Santo que, para além
da imensa praia de areia dourada, cujas propriedades
minerais apresentam já reputação internacional pelas suas
possibilidades terapêuticas ao nível do tratamento de doenças
do foro reumático, disponibiliza também um Centro de
Talassoterapia que presta serviços de saúde complementar
nas vertentes preventiva e curativa.
Possuidora de elementos tão saudáveis quanto naturais, a
Madeira oferece as condições essenciais para desfrutar
de umas férias relaxantes ou revigorantes em qualquer
altura do ano.
Informações Úteis

Saiba mais: Turismo da Madeira
Mapas e Brochuras: VisitMadeira
Madeira Apps
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Porto e Norte
Termas no Porto e Norte de Portugal
A região do Porto e Norte é particularmente rica em
Termas, com águas que brotam da terra por vezes a alta
temperatura, cujos efeitos terapêuticos são bem
reconhecidos.

Nalguns casos os seus benefícios são conhecidos desde a
Antiguidade, como nas Termas de Caldelas, São Vicente, das
Taipas ou em Chaves, assim designada graças ao nome do
Imperador romano Flávio Vespasiano e suas legiões, que já
utilizavam estas fontes naturais de bem-estar há 2000 anos.
Outras águas são conhecidas desde a Idade Média, como as das
Caldas da Saúde e das Caldas de Aregos.
Se as estâncias termais baseiam ainda hoje os seus programas
nas propriedades mineromedicinais das águas, é bem verdade
que hoje oferecem também programas complementares de
saúde e bem-estar que se destinam aos mais diversos fins.
Através de duches, banhos, massagens e muitas outras técnicas
atuais, encontramos nestes modernos equipamentos programas
de relaxamento, tratamentos revitalizantes, de estética e muitos
outros, de curta ou mais prolongada duração, com o objetivo de
reequilibrar o corpo e a mente. Com bom clima todo o ano, são
locais de repouso e bem-estar que promovem a saúde,
contribuindo para descontrair e melhorar a qualidade de vida.
Além disso, estas unidades situam-se todas em ambientes
naturais de grande inspiração e beleza, que só por si induzem
paz e tranquilidade. Basta referir as várias termas existentes no
verde Minho, nomeadamente no Parque Nacional da PenedaGerês, onde flora e fauna contribuem para nos inebriar de
frescura e beleza. Aqui podemos observar cavalos selvagens e
costumes tradicionais que nos fazem regredir no tempo e
mergulhar na natureza.
Muitos destes balneários termais ficam no interior de reputados
complexos hoteleiros, alguns centenários mas exemplarmente
remodelados, outros com modernos spas, havendo nomes
maiores da arquitetura mundial que lhe estão associados, como
é o caso de Siza Vieira nas Termas de Pedras Salgadas e no
Spa de Vidago. Outros possuem parques naturais com rica
vegetação e integram no cenário envolvente motivos vários que
enriquecem a estadia, desde percursos pedestres a monumentos
ou mesmo um campo de golfe de 18 buracos, como também
acontece em Vidago.
Uma grande parte fica junto a rios que lhes acrescentam
pitoresco e complementam os momentos de fruição. Desde logo
o Douro, cenário duma paisagem classificada Património Mundial
pela Unesco. Ou ficam perto de cidades cujos centros históricos
merecem visita, entre eles Guimarães ou o Porto, também
classificados Património Mundial.
No total, nesta região encontramos quase duas dezenas de
resorts termais à espera de ser fruídos por quem quiser um
programa holístico ou um programa específico de acordo com as
caraterísticas minero naturais das águas de cada nascente.
Enquadrados e complementados por aromas e sabores de
campo, aqui mergulhamos em ambientes naturais em estado
puro, verdadeiros refúgios que nos ajudam a recuperar a
harmonia e a vitalidade.
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