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THE INDEPENDENTE

HOSTEL & SUITES · LISBOA, PORTUGAL
PORTUGALConstruído no início do século XX para albergar a residência oficial do
embaixador suiço em Lisboa, este palacete no centro da cidade – entre o Bairro
Alto e o Príncipe Real – ganhou uma nova vida com a celebração do seu centenário.
As 90 camas estão distribuídos por 11 dormitórios amplos e arejados,
incluindo dormitórios exclusivamente femininos. Os hóspedes têm também acesso a
um lounge privado, onde podem descansar, conviver com outros hóspedes e trocar
histórias e vivências. Os nossos “tripliches”, beliches de três andares desenhados e
produzidos exclusivamente para o Hostel, incluem uma área de arrumação segura
para cada hóspede. Vai sentir-se no topo do mundo!
A nossa equipa de Guest Relations organiza eventos semanais, que incluem eventos
como mostras de cinema e aulas de cozinha. Também organizamos concertos de
talentos locais e internacionais com regularidade e temos várias parcerias com
guias locais, escolas de surf e muitos outros, para que tenha sempre algo divertido
para fazer.
O The Independente Hostel & Suites tem também um bar e restaurante, o The
Decadente Restaurant & Bar, que inclui uma esplanada interior, perfeita para
dias quentes de verão. O espaço, com uma decoração art-déco e com cozinha
tipicamente portuguesa com um twist moderno, recebe tanto hóspedes como locais.
O The Independente Hostel and Suites é uma mistura de culturas e estilos de vida,
que vale a pena a sua visita.
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THE INDEPENDENTE

SUITES & TERR ACE · LISBOA, PORTUGAL
Localizado entre o Chiado e o Príncipe Real, dois dos bairros mais trendy de Lisboa,
este palacete do início do século XX é tanto elegante como boémio, o lugar perfeito
para uma estadia tão indulgente quanto autêntica.
Iniciando a sua actividade uns anos depois do seu irmão gémeo ao lado, o The
Independente Hostel and Suites, o The Independente Suites and Terrace oferece
um conceito de hospitalidade diferente, mas nem por isso menos criativo. Pense em
quartos boémios e palacianas, numa das mais interessantes zonas de Lisboa, para
todos os viajantes que procuram uma experiência diferente e genuína. Não é bem
um hotel, mas é muito mais do que um hostel.
Construído com conforto em mente, todos os 22 quartos que compõem o espaço têm
casa de banho incluída, televisão por cabo, ar-condicionado ecológico, máquina
de café expresso e camas ridiculamente confortáveis. Temos wi-fi grátis, nos quartos
e no edifício, e o pequeno almoço é servido, todas as manhãs, no nosso terraço no
último andar, com uma das melhores vistas da cidade!
Os hóspedes têm também acesso a ao nosso guest lounge, situado no edifício
vizinho, onde poderão participar em diversos eventos, como torneiros de jogos de
vídeo e aulas de culinária, tudo organizado pela nossa equipa de Guest Relations.
A entrada colorida, as peças vintage escolhidas com o maior cuidado, e a magnifica
vista do restaurante do último andar: este edifício está cheio de surpresas deliciosas
que irão certamente tornar a sua estadia em Lisboa memorável.
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RESTAUR ANTE & BAR · LISBOA, PORTUGAL
Localizado no The Independente Hostel & Suites, no centro entre Bairro Alto, Chiado e
Príncipe Real, este restaurante celebra duas das indulgências mais deliciosas da vida:
comer e beber!
Aqui irá encontrar um lugar de partilha e novas descobertas, um ponto de encontro
de mentalidades e culturas. Locais e viajantes juntam-se para partilhar experiências
e histórias, enquanto provam o melhor da gastronomia portuguesa, dos clássicos de
sempre às audaciosas novas tendências.
O nosso menu extenso é baseado nos sabores tradicionais da cozinha Portuguesa,
reinventados e reinterpretados segundo a nossa visão. Utilizamos ingredientes sazonais,
de proveniência regional, e atualizamos a nossa oferta regularmente, para que melhor
reflita as tendências nacionais e internacionais.
O The Decadente tem capacidade para 50 lugares, no interior, e para mais 40 pessoas
no pátio coberto. Temos ainda uma sala privada, para grupos até 14 pessoas que
procuram algo mais exclusivo. Estamos abertos todos os dias a partir das 12h00, para
almoço, lanche e jantar.
Mantendo-se dentro do conceito do restaurante, o nosso bar oferece uma carta com
mais de 10 cocktails de assinatura misturados com ingredientes produzidos em Portugal,
por empresas portuguesas. Todas as bebidas espirituosas do bar são de produção
100% nacional.
Aos fins de semana poderá também provar o nosso menu especial: durante uma hora,
temos serviço de all you can eat de ribs & beer ou pancakes & juice das 12h00 às
16h00.
O The Decadente apresenta também menus especiais para grupos e tem uma sala
privada ideal para receber amigos, com capacidade até 14 pessoas. Além disso, o
espaço pode ser reservado para eventos particulares ou profissionais tanto na sala
interior como no pátio.
No The Decadente, acreditamos que algumas das melhores memórias são criadas à
volta de uma mesa de jantar; venha criar mais boas memórias connosco!
Carregue aqui para ver o nosso arquivo de imagens
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THE DECADENTE

RESTAUR ANTE & BAR · LISBOA, PORTUGAL
Localizado dentro do The Independente Suites & Terrace, em pleno centro do Bairro
Alto, Chiado e Príncipe Real, este restaurante provocador é definido pela sua atmosfera
distinta, da comida ao espaço, sendo regularmente destacado como um dos melhores
rooftops de Lisboa, com uma deslumbrante vista da zona da Baixa e do rio Tejo.
Entre num palacete no centro de Lisboa e suba num dos elevadores mais antigos ainda
em funcionamento na capital, para sair num espaço onde a decoração extravagante
se alia a uma das melhores vistas sobre a cidade e o rio, onde se redescobre sabores
e texturas, por vezes em combinações surpreendentes e inesperadas.
Procuramos explorar o lado mais invulgar da comida; estimular os próprios ingredientes
para que surpreendam gostos nacionais e internacionais. Num constante desafio de
conceitos, sabores e preparações, no The Insólito procuramos provocar, alegrar e
partilhar consigo um lado imprevisto e divertido da gastronomia portuguesa.
Aberto das 18h00 às 00h00 todos os dias da semana, é ideal não só para jantar mas
também para provar um dos nossos insólitos cocktails, enquanto desfruta de uma das
melhores vistas sobre a cidade de Lisboa.
As nossas duas salas, interior e exterior, permitem dois ambientes totalmente distintos,
mas ambos igualmente agradáveis. No interior, poderá admirar a coleção de obras de
arte e antiguidades de um dos 30 lugares, ou, se preferir, acompanhar o movimento da
cozinha num dos 6 lugares na barra. No exterior, poderá admirar a vista para a Baixa,
o Castelo de São Jorge e o rio Tejo de um dos 32 lugares.
O The Insólito apresenta também menus especiais para grupos, com propostas
igualmente surpreendentes para jantares entre amigos ou família, e encontra-se
disponível para receber eventos personalizados e pensados de acordo com cada
pedido do cliente, sejam eles privados ou empresariais.
Sem medo e sem fugir de desafios, o The Insólito vai de certeza surpreendê-lo.
Carregue aqui para ver o nosso arquivo de imagens
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THE INSÓLITO

HOSTEL & SUITES · PORTO, PORTUGAL

O espírito alternativo e independente do Porto é algo que se sente nas ruas da
cidade, na forma de estar dos seus habitantes. Numa cidade tão rica em história
e cultura, queríamos criar algo que celebrasse esta essência única do Porto.
Assim, juntámos forças com uma das mais reconhecidas empresas de Vinho do
Porto mundialmente, a Sandeman, e criámos o primeiro Branded Hostel do mundo,
localizado junto ao rio Douro, dentro de um dos edifícios mais icónicos do Porto.
O edifício centenário que em tempos albergou os escritórios da Sandeman,
foi transformado num espaço multicultural, onde detalhes subtis evocam a
marca e as suas origens, aberto a aficionados do Vinho do Porto e a leigos
interessados. The House of Sandeman Hostel & Suites apresenta uma
nova forma de viver a marca Sandeman e o Vinho do Porto, com diversas
experiências associadas a este universo, bem como uma nova forma de viver a
cidade. Junte-se a uma visita guiada pelas Caves Sandeman ou alugue uma das
nossas bicicletas com rodas amarelo-Sandeman e explore a cidade ao seu ritmo:
no The House of Sandeman Hostel & Suites pode fazer ambos.
No primeiro andar, na antiga sala de provas, será recebido com um sorriso
e um cocktail, servido no bar- recepção, localizado no lounge. Este é o
ponto de encontro de viajantes e histórias, o epicentro da vida social do
edifício e é onde pode encontrar a adega privada do hostel e a cozinha comum.
É aqui que decorrem jantares caseiros, noites de jogos, concertos de bandas
locais e muitas outras actividades.
Dentro dos nossos quatros amplos dormitórios, com um total de 43
camas, irá encontrar camas exclusivamente desenhadas para o The House
of Sandeman Hostel & Suites, inspiradas nas pipas do Vinho do Porto e com
colchões individuais de 120cm. Os dormitórios incluem ainda casas de
banho completas e privadas, totalmente equipadas. As arcadas de granito
e as enormes janelas remetem para o passado industrial do edifício, enquanto
a antecâmara de cortiça e os azulejos da casa de banho dão um toque mais
familiar.
Temos também 12 suites incríveis, com vista sobre o rio Douro e a
Ribeira do Porto, decoradas com peças inspiradas pela essência irreverente e
vanguardista Sandeman, e ainda um gira-discos e selecção de discos de vinil!
The House of Sandeman Hostel & Suites é um lugar para todos os que adoram o
Porto, locais e viajantes, e para todos o que querem descobrir os mistérios desta
magnífica cidade.
Carregue aqui para ver o nosso arquivo de imagens
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THE HOUSE OF SANDEMAN

RESTAUR ANTE, BAR, CAFETARIA, TERR ACE
E SAL A DE EVENTOS · PORTO, PORTUGAL
Junto ao rio Douro, com vista sobre a Ribeira, o The George Restaurante & Terrace
é um pedaço do Vale do Douro no centro de Vila Nova de Gaia, juntando no
mesmo espaço o encanto rústico do campo com o meio sofisticado da cidade. As
paredes verdes e a luxuriante variedade de plantas criam um ambiente alegre e
agradável, que convida locais e viajantes a encontrarem-se para partilhar uma
garrafa de vinho do Douro.
A cozinha remete-nos para a influência única do Norte de Portugal, com sabores
tradicionais portugueses revisitados em pratos irreverentes, pensados para um
meio contemporâneo. O The George Restaurante & Terrace convida-nos a
embarcar numa viagem pelo melhor que o Vale do Douro tem para oferecer, não
só pelas receitas, mas também pelos produtos, produzidos localmente.
Dividido por 4 espaços e momentos distintos, no The George Restaurante &
Terrace encontrará sempre algo para si. No exterior, poderá relaxar com
um cocktail, desfrutando de um concerto ao final do dia junto do contentor – bar
na esplanada. Se preferir ficar no interior, poderá entrar no café para um petisco
ou uma bebida refrescante. De noite, este mesmo espaço transforma-se num bar
beira-rio, com DJ sets e uma vasta variedade de cocktails, originais inspirados no
Vinho do Porto, e alguns dos melhores clássicos.
Subindo as escadas, seguindo a imponente instalação do artista de street
art Frederico Draw, irá encontrar a sala de Restaurantee, com uma maravilhosa
vista sobre o rio Douro e a cidade do Porto. Finalmente, no topo do edifício com
a melhor vista sobre o rio, encontrará a sala de eventos multiusos, perfeita para
todo o tipo de reuniões, festas ou jantares.
Tal como a cidade do Porto, o The George Restaurante & Terrace é um
espaço dinâmico e em constante mudança, fazendo com que cada visita
seja única e diferente da anterior.
Carregue aqui para ver o nosso arquivo de imagens
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THE GEORGE

QUARTOS E APARTAMENTOS· LISBOA, PORTUGAL
O Intendente é o centro de tudo o que é alternativo, independente e estranho
em Lisboa. Neste ponto de encontro para nacionalidades e culturas o ar parece
diferente, carregado com as especiarias de iguarias de todo o mundo, de cores
vivas e ritmos contagiantes, vindos de todas as esquinas e janelas abertas.
Ainda relativamente desconhecido e livre de turistas, o Intendente estabeleceu
a sua presença como um dos bairros mais cool da cidade, e como um lugar de
excelência para tudo o que é surpreendente e fora do vulgar.
O The Indy House tira inspiração desta mistura eclética de elementos tipicamente
portugueses e as influências exóticas que cimentaram o espírito internacional
de Lisboa desde o século XVI. Encontrará num palácio do século XIX um lugar
para partilha ideias e experiências, com uma decoração única inspirada nas
comunidades exepcionais do Intendente.
O The Indy House dispõe de 34 quartos, 1 suite, 5 apartamentos T1 e 1
apartamento T2, além de 7 cozinhas partilhadas, 2 salas comuns e um pátio.
Apresentando-se como uma experiência de hospitalidade criativa, aqui os
hóspedes definem o ritmo da sua estadia, com todos os elementos essenciais
para uma visita agradável.
O pequeno almoço está disponível das 7.30 às 12.00 todos os dias, nas cozinhas
partilhadas, para que os hóspedes possam decidir o que gostariam de tomar e
quando; sem pressas, sem menus, apenas o que precisa para começar bem o dia.
Os quartos são confortáveis e cuidadosamente decorados, com detalhes que vão
continuar a surpreender com cada novo olhar. As amplas salas comuns convidam
a ficar e a conhecer outros viajantes, para desfrutar da cidade de uma forma
alternativa.
No mesmo edifício, o pátio The Favela apresenta uma solução única para a
realização de todo o tipo de eventos privados e totalmente personalizáveis. O
The Favela dispõe de espaços interiores e exteriores e tem capacidade máxima
para 100 pessoas. A decoração é fora do comum: desde o mural da autoria do
Estúdio Altura, que ocupa toda a parede exterior lateral do edifício à paliçada
feita de portas e janelas antigas, aqui vive-se um ambiente exótico e vibrante que
mais parece um pequeno oásis no centro da cidade.
No The Indy House, descubra a cidade fora dos filtros dos guias turísticos, numa
onda de criatividade e multiculturalidade, onde a vida acontece.
Carregue aqui para ver o nosso arquivo de imagens
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THE INDY HOUSE

Rua de S. Pedro de Alcântara 81,
1250-238 Lisboa · Portugal
+351 21 346 13 81
reservations@thecollective.pt

www.thecollective.pt
www.facebook.com/theindependentecollective · www.instagram.com/theindependentecollective
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