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Oci

Què són els balnearis?

Són un lloc dedicat al repòs i la curació a través de 
la utilització de les aigües, sobretot les termals i 
minerals, amb un edifici per a l'hostatgeria. També 
es pot anomenar així el lloc d'oci situat a la vora 
del mar, rius i llacs, on es pot practicar l'acampada 
i la natació.

Algunes  de  les  tècniques  que  s'utilitzen  en  els 
balnearis a més de les piscines termals són:

banys amb algues, banys amb fang, banys de pell 
de  taronja,  inhalació  de  vapors,  hidromassatge, 
dolls d'aigua, circuits a contra corrent, etc. 

En  el  cas  dels  balnearis  marins,  el  conjunt  de 
tècniques  hidrosaludables  utilitzades  es  coneix 
millor amb el nom de talassoteràpia.

Piscina climatitzada

Les instal·lacions d'un balneari es completen amb 
d'altres  serveis  per  a  la  cura  de  la  salut  com 
massatges  diversos,  saunes  (turca,  finlandesa, 
etc.),  raig  UVA,  solàrium,  gimnàs,  llits  d'aigua, 
tractaments de bellesa, etc.

Quan no és possible que el balneari estigui en un 
lloc amb un curs d'aigua natural termal, s'utilitzen 
banyeres plenes amb aigua escalfada en calderes a 
gas o un altre combustible.

Habitualment, es troben en aquests llocs tobogans 
(o aquatubs),  llacs  artificials  per a  rem, piscines 
amb  ones  artificials,  rius  de  diferents  corrents 
generades també de manera artificial, i d'altres
efectes d'entreteniment.

Es pot denominar balneari a un  lloc de descans.

Llacuna Gran de Caldea

Aquí us deixo una web per si  un dia voleu passar 
una bona estona de relax www.caldea.com

Aquí  podem  veure  el  noms  dels  balnearis  de  la 
nostra comarca el Vallès Oriental per si  no voleu 
anar molt lluny per passar una estona de relax.

Balneari Roquetes (Caldes de Montbui)

Balnearis Termes (La Garriga )

Balnearis Termes  Victòria (Caldes de Montbui)

Balneari Blancafort (La Garriga)

Vila de Caldes (Caldes de Montbui

http://www.caldea.com/

