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order to be an authentic reflection of it and
to celebrate the curiosities of the local
culture. "We are creating culture. We have a
community of influential change-makers
and entrepreneurs, and we use Aethis as a
platform to promote positive change, both
in our guests and in the community itself,"
explains the CEO.
Aethos Ericeira is located on a clifftop 40
meters from the sea and enjoys magnificent

do grupo hoteleiro que fundou e que inaugura
agora uma nova unidade na ericeira, a 30 minutos
de lisboa.
À semelhança de todos os hotéis da cadeia
(além de portugal, o grupo tem unidades em
França e itália, e propriedades em espanha e na
suíça), o aethos ericeira segue uma linha não
convencional, centrando-se na relação com a
comunidade local de forma a ser um reﬂexo
autêntico da mesma e a celebrar as curiosidades

Uncomplicated
luxury
Aethos Ericeira, the hotel that promises to meet the needs
of a new generation of luxury travellers
Aethos Ericeira, o hotel que promete ir ao encontro das necessidades
da nova geração de viajantes de luxo
text MARIA INÊS BARCA
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e're not traditional hoteliers; we're
owner-operators who can look at a
hotel as a completely blank canvas, because
we don't have to follow any guidelines coming from other people, and we don't have
anyone telling us what to do – we only have
to do what we believe is the best experience
for our guests." This is how Benjamin Habbel
describes the concept of the hotel group

he founded and which is now opening a
new property in Ericeira, just 30 minutes
from Lisbon.
Like all the hotels in the chain (in addition to Portugal, the group has hotels in
France and Italy, and properties in Spain and
Switzerland), Aethos Ericeira follows an
unconventional approach, focusing on the
relationship with the local community in
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ão somos hoteliers tradicionais, somos
owner-operators que conseguem olhar
para um hotel como uma tela completamente em
branco, já que não temos de seguir quaisquer
diretrizes vindas de outras pessoas, e não temos
ninguém a dizer-nos o que temos de fazer - temos
de fazer apenas o que acreditamos ser a melhor
experiência para os nossos hóspedes." É desta
forma que Benjamin habbel descreve o conceito
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da cultura local. "estamos a criar cultura. temos
uma comunidade de change-makers inﬂuentes e
empreendedores, e usamos o aethis como uma
plataforma para promover mudanças positivas,
tanto nos nossos hóspedes como na própria
comunidade", revela o Ceo.
o aethos ericeira ﬁca localizado no alto de
uma falésia, a 40 metros do mar, e usufrui de
magníﬁcas vistas sobre o oceano. inserido num
edifício histórico, o projeto de arquitetura ﬁcou a
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views over the ocean. Set within a historic
building, the architectural project was the
work of Astet Studio, a renowned architecture studio in Barcelona, and the Portuguese
architect Luís Pedra Silva. "One of the big
challenges was to make the space work in all
seasons of the year, not just in summer (...)
but I think we managed to solve this challenge by proposing a dialogue between cold
and warm materials," reveals Ala Zreigat , one
of the founders of Astet Studio.
The hotel features a combination of
materials, such as wood, leather, velvet, carpets and other noble fabrics and materials,
such as stone and marble, which results in a
sophisticated yet unpretentious atmosphere.
"The proposal is very eclectic. It feels like it
belongs in the context, but it also has a strong
international side, where anyone from anywhere can feel happy and relaxed, without
feeling inadequate."
Offering 50 rooms and suites, Aethos Ericeira is strongly committed to the physical
and mental well-being of its guests. In addition to the wooden pedestrian path on the
edge of the cliff, the space has a yoga and
meditation deck, a fire pit area and a spa,
with a heated saltwater pool, sauna, Jacuzzi,
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cargo do astet studio, conceituado atelier de
arquitetura de Barcelona, e do arquiteto português luís pedra silva. "um dos grandes desaﬁos
foi fazer com que o espaço funcionasse em todas
as estações do ano, e não só no verão (...) mas
acho que conseguimos resolver esse desaﬁo ao
propor um diálogo entre materiais frios e quentes",
revela ala Zreigat, um dos fundadores do astet
studio. o hotel conta no seu interior com uma
combinação de materiais, como madeiras, peles,
veludos, carpetes e outros tecidos e materiais mais
nobres, como pedra e mármore, que resulta num
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ambiente soﬁsticado, mas despretensioso. "a
proposta é muito eclética. sente-se que pertence
ao contexto, mas que tem também um lado
internacional forte, onde qualquer pessoa de
qualquer lado se pode sentir feliz e descontraída,
sem se sentir desajustada."
disponibilizando 50 quartos e suites, o aethos
ericeira aposta fortemente no bem-estar físico e
mental dos seus hóspedes. para além do percurso
pedonal em madeira na margem da falésia, o
espaço conta com um deck de yoga e meditação,
uma zona para ﬁre pit e um spa, com piscina de
água salgada aquecida, sauna, jacuzzi, hammam,
salas de tratamento e ginásio. a isso juntam-se as
bicicletas e buggies à disposição dos hóspedes
para poderem explorar a envolvente natural.
no campo gastronómico, o aethos ericeira
também não desilude. o restaurante onda,
aberto também ao público em geral, mantém-se
em linha com o ambiente descontraído, apresentando um menú assente na alimentação
consciente e ingredientes locais.
por ﬁm, e não fosse este destino uma das
mecas do surf em portugal, o aethos ericeira
disponibiliza ainda espaços individuais para os
entusiastas da atividade armazenarem pranchas e
fatos, assim como três aulas de surf in-house
gratuitas e um concierge de surf. há ainda a

hammam, treatment rooms and a gym.
Added to this are bicycles and buggies
available to guests to explore the natural
surroundings.
On the food front, Aethos Ericeira
doesn't disappoint either. The Onda restaurant, also open to the general public, is in
line with the relaxed atmosphere, featuring
a menu based on conscious food and local
ingredients.
Finally, with this destination being one of
Portugal's surf Meccas, Aethos Ericeira also
offers private spaces for surfing enthusiasts

to store their boards and wetsuits, as well as
three free in-house surf lessons and a surf
concierge. There is also the possibility of
taking advantage of additional classes for
families or groups (with a private instructor).
"I think the most exciting thing about
Aethos is our ability to listen to the local
community, listen to our guests, and take
action," says Benjamin Habbel. "A lot of the
ideas we implement come from conversations we've had with these people. And, of
course, our global community. And that's the
beauty of building a hotel from scratch." 쐽

possibilidade de usufruir de aulas adicionais para
famílias ou grupos (com instrutor privado).
"acredito que o mais entusiasmante em relação ao aethos é a nossa capacidade de ouvir a
comunidade local, ouvir os nossos hóspedes, e
entrarmos em ação. muitas das ideias que implementamos surgem de conversas que tivemos
com essas pessoas. e, claro, da nossa comunidade
global. e é essa a beleza de construir um hotel de
raiz", conclui Benjamin habbel.
Aethos Ericeira
Rua da Estalagem - Encarnação 쐽

A new collection inspired by the memories and moments
in life that we love and will remember. Next Memory.
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STEP INTO OUR UNIVERSE
NEXT MEMORY | Rua São José 187 | Lisboa

SKINLIFE Avenida | Rua Manuel Jesus Coelho 4-A | Lisboa
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SKINLIFE Chiado | Rua Paiva de Andrade 4 | Lisboa

