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O conceito estabelecido passou pela construção de
casas de madeira – tree houses e eco houses. Foi recuperado o antigo balneário termal e tem também a zona
de restauração, que constitui um conceito gastronómico
regional. Em termos de instalações, os hóspedes dormem
envolvidos pelo parque, para além de terem atividades
lúdicas e desportivas para toda a família, próprias e específicas para as crianças e para quem as acompanha. Duas
das casas possuem, inclusivamente, acessibilidade para
pessoas com dificuldades de locomoção.
Como nos explica o diretor geral, Jorge Machado de
Almeida, “os portugueses são o maior cliente e também
visitam espanhóis, nórdicos e pessoas oriundas dos Países
Baixos. A nossa taxa de ocupação é extremamente alta e
este ano esperamos atingir o recorde, assim como em termos de receita”. No ano passado, o Pedras Salgadas SPA
& Nature Park cresceu a uma taxa de 11%, globalmente,
e este ano pretende seguir o mesmo caminho, contando
com a dedicação de 25 colaboradores para esse objetivo.

“Um retiro no seio
de uma natureza
deslumbrante”
O Pedras Salgadas SPA & Nature
Park, situado no concelho de
Vila Pouca de Aguiar, remonta a
1871 e tem como objeto de visita
as águas termais e o tratamento
através das mesmas. Com o
passar do tempo e as alterações
inerentes, foi adquirido em 2002
pelo Super Bock Group.
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Relativamente à temática dos novos grandes do
futebol português, o dirigente acredita que, e falando
concretamente do Chaves, “o que está na base deste
sucesso é a localização geográfica, que aglomera mais
condições para esse mesmo sucesso. Aqui em Trás-os-Montes, a população é muito mais unida e a rivalidade
não é tanta, por ser um meio mais pequeno. Assim, a
entreajuda é maior, acompanhada pela competência e
vontade de todos os que integram os clubes. O Chaves
está numa fase muito boa e o que tem feito nos últimos
dois anos é fantástico”, acrescenta.
Regressando ao Pedras Salgadas SPA & Nature
Park, é de salientar que este espaço foi considerado o
Melhor Green Hotel, em 2017, pela Publituris. Para além
disso, conseguiu a certificação ISO 9001 e ISO 14001,
na gestão de qualidade e ambiente respetivamente, quer
no Pedras Salgadas SPA & Nature Park, quer no Vidago
Palace Hotel, ambos detidos pelo Super Bock Group.
Concluindo, o dirigente tem a ambição de continuar
a dar a conhecer “estas maravilhas a nível internacional.
Temo-lo conseguido, embora não seja tarefa fácil, mas
estamos convictos das boas perspetivas para o futuro”.

