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QUEM SOMOS | WHO WE A R E

Aqui vive-se a proximidade com o
mar, a praia, a natureza e cultura
que o rodeiam. Quem nos visita
mergulha numa experiência imersiva
no que de melhor se encontra na
região,
seja
surf,
artesanato,
natureza ou gastronomia. Estamos em
plena praia do Sul, na Ericeira.
Dispomos de 36 apartamentos com
serviço de hotel, com tipologias
entre estúdio e o T5, ideal para
quem
procura
uma
experiência
relaxada
à
beira-mar,
com
os
confortos da vida citadina.
Here one lives the proximity with
the sea, the beach, nature and the
culture that surrounds it. Those who
visit us enter an immersive experience of the best the region has to
offer: surfing, local crafts, nature
or food. We are in the heart of Sul
beach, Ericeira. We offer 36 apartments with hotel service, with
typologies raging from studios to
5-bedroom, ideal for those looking
for a relaxed beachfront experience
with the comforts of city life.

APARTAMENTOS APARTMENTS
1 Estúdio Studio
7 T1 One Bedroom Apartment
5 T2 Two Bedroom Apartment
18 T3 Three Bedroom Apartment
2 T3 Duplex Three Bedroom Apartment
2 T4 Four Bedroom Family Apartment
1 T5 Five Bedroom Family Apartment
LOCALIZAÇÃO LOCATION
Ericeira
50 km - Lisboa
10 km - Mafra
350m - Praia do Sul
PEQUENO-ALMOÇO BREAKFAST
7h30 - 10h30

LA BARRAQUE
Espaço exterior privado
Private outdoor space
Bar de apoio ao espaço
Space support bar
Capacidade máxima do espaço em
cocktail: 400 pessoas
Maximum capacity of cocktail space:
400 people
Capacidade máxima para jantar em
barbecue: 100 pessoas
Maximum capacity for barbecue
dinner: 100 people
Actividades ao ar livre disponíveis
Outdoor activities available
Acesso directo à praia
Direct access to the beach

SERVIÇOS DO HOTEL HOTEL SERVICES
Restaurante com capacidade
para 80 por pessoas
Restaurant with capacity
for 80 people
Espaço para eventos interior
e exterior
Space for indoor and outdoor events
Parque de estacionamento gratuito
Free car park
SPA
Recepção 24h
24h reception
Piscina interior
Indoor pool
Sala de fitness
Fitness room
Wi-fi gratuito
Free Wi-fi
Bicicletas
Bicycles

sea, salt...
...sand and surf

SERVIÇOS F&B F&B SERVICES
Barbecue a partir de: €100,00
por pessoa
Barbecue from: €100.00 per person
Coffee break a partir de: €7,50
por pessoa
Coffee break from: €7.50 per person
Open bar a partir de: €20,00
por pessoa
Open bar from: €20.00 per person
Open cocktail a partir de: €15,00
por pessoa
Open cocktail from: €15.00 per person
Welcome drink a partir de: €8,00
por pessoa
Welcome drink from: €8.00 per person
Almoço Buffet a partir de: €20,00
por pessoa
Buffet lunch from: €20.00 per person
Jantar Buffet a partir de: €30,00
por pessoa
Buffet dinner from: €30.00 per person
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SAL A OCTOPUS | OCTOPUS ROOM
Este é um novo espaço indoor do you and
the sea. Aqui o mar é sempre a inspiração
e neste caso em particular o Polvo e os
seus múltiplos braços foram a referência
para uma sala multifuncional. Este espaço
bastante versátil
pode
adaptar-se
a
várias situações e eventos. Pode funcionar
como uma sala de reuniões, onde terá todas
as condições necessárias, seja em termos
de equipamentos, como em termos de F&B,
pode adaptar-se para workshops, retiros,
festas de aniversário ou a qualquer outro
tipo de evento.Tal como o polvo, esta sala
pode disfarçar-se do que quisermos.
Venha conhecer-nos, estamos à sua espera!

SALA OCTOPUS
OCTOPUS ROOM
PISO . LEVEL

TÉRREO GROUND FLOOR

ÁREA M 2. AREA M 2

114

PLATEIA . AUDIENCE

100

SISTEMA DE SOM . SOUND SYSTEM

SIM YES

MICROFONE . MICROPHONE

SIM YES

VIDEOCONFERÊNCIA . VIDEO CONFERENCE

SIM YES

PAINEL INTERACTIVO

SIM YES

ÁREA - COFFEE BREAK

SIM YES

LUZ NATURAL . NATURAL LIGHT

NÃO NO

sea, salt...
...sand and surf

The newest indoor space at you and the
sea. The ocean has always been our main
source of inspiration and this time was
not different. The idea behind this room
was a sea creature: the octopus. Its
multiple tentacles were the reference to
design a multipurpose room. Our goal was
to create a versatile space suitable for
various situations and adequate to every
kind of event. It was equipped with all
the necessary commodities to be used as a
meeting room, a venue for workshops,
retreats, birthday parties or any other
type of event. Just like an octopus, this
room can be reconfigured and adapted to
whatever suits your event better. We look
forward to welcome you, come visit us.

