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Aquaparques em Portugal
Em Portugal encontram-se parques aquáticos de norte a sul do país que garantem momentos de boa
diversão, sob o generoso sol português.
O sol e o mar são uma constante neste país de mais de 800km de costa, mas já não é preciso passar o dia na praia
para guardar recordações de horas bem passadas dentro de água, com ou sem crianças. Os parques aquáticos mais
concorridos encontram-se no Algarve (Slide & Splash, Aqualand Big One), mas existem outros igualmente
divertidos em todo o país, com piscinas e escorregas para todos os gostos, tubos, túneis e pistas aquáticas, jacuzzis e
muitas outras formas de cativar o interesse, quer se procurem experiências mais radicais ou mais tranquilas, sem
tanta adrenalina.
As diversões aquáticas fecham no inverno e abrem n o verão. Mas alguns também têm animais, seja só para os
admirar ou conhecer melhor, seja para brincar com eles dentro de água, como no Zoomarine e no Aqua Show
Family Park, no Algarve. Todos oferecem, porém, áreas de lazer bem cuidadas, restaurantes, e alguns até
alojamento, contando sempre com infraestruturas desportivas e diversões alternativas para que não falte nada ao
visitante mais exigente.
Assim, mesmo quem está no interior ou não quer ir à praia, encontra o Parque Aquático de Amarante e o
Naturwaterpark de Vila Real no norte de Portugal, o Panorâmico Aquaparque junto a Pombal, o Norpark na
Nazaré ou o Sportágua em Peniche, estes no Centro de Portugal. E ainda podemos visitar o Aquaparque Santa
Cruz, na ilha da Madeira.
Se mencionámos apenas alguns dos parques aquáticos, merecem referência também algumas praias artificiais: no
Centro de Portugal encontram-se a Live Beach Mangualde, perto de Viseu, e a Praia das Rocas (com ondas
artificiais), em Castanheira de Pera. Tal como os parques, oferecem dias bem refrescantes a mergulhar, saltar,
deslizar, brincar com os filhos… Enfim, dias cheios de emoção!
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