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om uma localização privilegiada no topo de uma 
falésia com vista sobre o mar, o Aethos Ericeira, 

a apenas 30 minutos de Lisboa, é um novo refúgio e 
destino de lifestyle destinado a "uma nova comuni-
dade de viajantes de luxo e apaixonados pelo surf', 
segundo o grupo hoteleiro internacional. O projeto de 
arquitetura e design de interiores tem a assinatura 
do Astet Studio, ateliê 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", refere Ala Zreigat, 
do Astet Studio. "Conseguimos resolver esse desafio 

ao propor um diálogo entre materiais frios e quentes", continua, acrescentan-
do: "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 relaxada sem se sentir desajustada." ■ 

AETHOS ERICEIRA 
REVELA-SE O PONTO 

DE PARTIDA IDEAL PARA 
EXPLORAR A REGIÃO. 

RECONHECIDA COMO UMA 
DAS RESERVAS 

DE SURF DO MUNDO. 

POR: PATRÍCIA ROCHA FOTOS: FRANCISCO 
NOGUEIRA. PRZEMYSIAW NIECIECKI (PION STUDIO) 

FICA HOTEL 

NATUREZA I)  Aethos 
Ericeira, no topo de urna 
falésia com vista sobre o 

mar, conta com -II; quartos 
e quatro suítes. Bicicletas 

elétricas e but/giéts 

à disposição dos hóspedes 
convidam a explorar 
a envolvente natura] 

da propriedade. 
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BEM-ESTAR 
O hotel oferece aulas de 
surf, yoga e meditação, 
piscina de água salgada 

aquecida, sauna 
e jacuzzi, restaurante 
Onda, a cargo do chef 

executivo Afonso 
Blazquez, bar 

e terraço, entre outras 
comodidades. O Spa 
abre em novembro. 
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RESPONSÁVEIS Benjamin Habbel, fundador 
e CEO do Aethos Hotels, e Jeff Coe, cofundador 
e CDO do grupo hoteleiro internacional "focado 

na nova geração de viajantes de luxo". 

PROJETO A arquitetura e o design de interiores 
ficaram a cargo do Astet Studio, ateliê de Barcelona, 

e do arquiteto português Luís Pedra Silva. 
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