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Férias com
Piscinas biológicas

Impressionante é sempre o primeiro contato com a
piscina biológica - para muitos mesmo, a primeira
vez na vida. Talvez seja mais correto referir como
um encontro com a "dimensão piscina biológica",
que constitui muitos aspetos diversos e
diferentes. Começando com o sistema de
tratamento biológico, fácil de perceber são as
plantas que incorporam nutrientes e produzem
oxigénio. Importante salientar a ausência de
odores químicos, notável na comparação, uma vez
que uma piscina biológica não precisa de aditivos
químicos. Evidente também é a água macia, que
lisonjeia a pele e tem um perfume totalmente
natural. Tudo isto nos deixa adivinhar que olhos
vermelhos e pele a escamar não é esperado aqui.
Entrar na água é diferente numa piscina biológica,
porque as entradas são muito diversas.

Férias com piscina biológica!

Há muitos turismos, espalhados pelo país, que
oferecem aos seus hóspedes, estes equipamentos

Em Portugal as férias com piscina biológica estão a

de banho com águas tratadas biologicamente.

conquistar mais adeptos. Os empreendimentos que

Entretanto encontram-se cerca de 40 destas

dispõem destes equipamentos estão a ser muito

instalações, que estão disponíveis para os

procurados, porque ajudam a diversificar ainda

amantes da natureza e os amigos da água balnear

mais a oferta balnear em Portugal.

naturalizada.

Poderá encontrar uma entrada em rampa, ou um
passadiço em madeira que liga à água. Rochas
naturais num registo de pedra-prancha, e
eventualmente zonas profundas para mergulhar.
Talvez até uma ilha flutuante para descansar!

E além da zona de banho há também uma zona
reservada para plantas. Aí o acesso é restrito. Mas
a partir da parede de separação podemos cheirar
nas flores dos nenúfares. Abre-se, então, uma
nova dimensão: já admiramos desde sempre os
nenúfares, aparecendo tão branquinhos da
profundeza da água, para apresentarem-se como
estrelas brancas nos tapetes de folhas flutuantes.
Mas quem sabe qual os perfumes das suas flores?
Para os proprietários de piscinas biológicas, não
estamos a revelar segredo algum: as brancas de

água e não na margem, simplesmente não nos

baunilha e limão. Quanto às outras: cada cor é

reconhecem. Assim podem observar-nos com os

diferente. É verdade!

seus olhos dourados, enquanto estamos a fazer
muitas piscinas. Há ainda a possibilidade de

A observação da natureza consta de mais uma

fechar uma amizade eterna com um sapo, junto a

dimensão. Quem já tomou banho cara a cara com

uma piscina biológica. Ele não deixa dúvida

as rãs, observando-nos a nadar enquanto estão

nenhuma que é o rei da piscina, reinando sobre um

pousadas nas folhas dos nenúfares? Não fogem,

império aquático. Tem o seu sítio fixo de onde

mesmo se estamos pertíssimo delas! Para elas,

tolera benevolentemente, toda esta agitação

não constamos perigo, porque estamos do lado da

alegre na sua corte.

Então, este ecossistema artificial enquadra-se
naturalmente e discreto na sua envolvente, fundese quase com a paisagem que o circunda. E é
mesmo isto que fornece outra experiência para os
hóspedes, porque a água fortalece os perfumes da
paisagem, por exemplo das plantas aromáticas
como o rosmaninho, o tomilho, o alecrim e tantas
outras. No conjunto com uma zona de estar junto
à água, seja com uma hamaca ou uma
espreguiçadeira, revela-se o potencial de
experiênciação da paisagem ao seu máximo. Traz-
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nos uma sensação de paz e tranquilidade, de
unidade com a natureza que nos rodeia. Uma
dimensão que nenhum proprietário de uma piscina
biológica, jamais quer perder.
Rapidamente descobrimos que fizemos uma ótima
escolha do local, onde teremos muito prazer em
ficar. E que bom é realizarmos, que marcamos a
casa para uma semana inteira!

Pois, assim não surpreende que uma piscina
biológica forneça uma grande atração e mais-valia
para o empreendimento turístico. Quanto mais
distante do litoral esteja e mais altas as
temperaturas do verão, mais importante e
indispensável se torna uma piscina. Muitos dos
turismos com piscina biológica têm uma assinatura
inconfundível, não só pela paisagem que os
contorna, mas também pelo design muitíssimo
personalizado destes empreendimentos, em que as
piscinas biológicas se integram perfeitamente com
mais uma componente da diversificação da oferta.
Projetadas individualmente e localizadas com o
cuidado necessário na paisagem sublinham a
beleza e a particularidade do local. Para passar
férias com piscina biológica, há muita escolha
entretanto.

Hoje em dia, graças aos media e às redes sociais,

contato visual. Os turismos têm páginas na

banho numa piscina biológica, da impaciência dos

é fácil gerar e obter opiniões, saber novidades e

internet, e os hóspedes contribuem com

miúdos antes do banho, da experiência da água

ficar em contato, e também no que respeita ao

fotografias das férias. Sejam elas do primeiro

submersas e muito mais.

Há Montes e Herdades no Alentejo e além, hotéis,

muito mais invenções interessantes que convidam

apartamentos confortáveis enquadrados entre

a ficar alojado num ambiente diferente e passar

penedos, hotéis de Lona, casas típicas algarvias,

férias com uma piscina biológica.

Férias com piscina biológica!

casas em madeira, casas em pedra com telhados
em palha, casas típicas minhotas bem equipadas,

E independentemente dos quartos e dos locais,

parques de campismo com casas em madeira,

todos prometem experiências de férias altamente

yurts, sítios de retiro, ecoturismos, mini aldeias,

personalizadas, em que a piscina biológica

www.biopiscinas.pt/ferias.php

apartamentos em silos agrícolas ultramodernos e

desempenhará certamente um papel fundamental.

Veja o mapa com todos os sítios!

Férias em casa com piscina biológica

dar um mergulho sempre quando apetece, se faz

estacionamento, o que contribui indirectamente

calor, torna-se normalidade. Após dum banho

para um balanço ambiental positivo das piscinas

Mas também as instalações privadas emitem ar de

refrescante continuamos com sucesso com as

biológicas. As restantes vantagens o que respeita

férias. Uma piscina biológica em casa, no próprio

nossas tarefas quotidianas.

o meio ambiente já são bastantes conhecidas.

jardim, aumenta significativamente a qualidade

Com a piscina biológica uma vez instalada, a

de vida e torna-se um luxo a não perder.

decisão de ir a praia ou outros sítios para tomar

Rapidamente ganhamos hábito de ver a piscina

banho, toma-se com mais dificuldade. Para dar um

biológica e já não imaginamos bem como o jardim

mergulho na própria piscina biológica, nem se

estava antes da intervenção. E a possibilidade de

precisa de andar de carro, nem procurar
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