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// Hotel Design

The Lodge Wine & Business Hotel
Fotos cedidas pela empresa / Photos assigned by the company

Projeto / Project: Atelier Nini Andrade Silva
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Located in the historic heart of Vila Nova de 
Gaia, next to the Port Wine cellars, The Lodge 
Wine & Business Hotel is a project that combines 
design with tradition. Reflecting the architectural 
versatility of the building that welcomes it, as well 
as the geographical proximity to a whole historical 
and territorial context that brings genuine and 
differentiating elements to the project - that of Wine, 
its Demarcated Region and surrounding cellars, 
Atelier Nini Andrade Silva developed all a concept 
that translates into an authentic experience and 
closely linked to the wine and gastronomy of Porto 
and the entire Douro Region.
We are concerned with reading the space as a 
whole and, as we travel through the hotel, we are 
faced with grandiose spatial areas and exclusive 

Localizado no coração histórico de Vila Nova 
de Gaia, junto às caves de Vinho do Porto, o 
The Lodge Wine & Business Hotel, é um projeto 
que alia o design com a tradição. Refletindo 
a versatilidade arquitetónica do edifício que o 
acolhe, bem como, a proximidade geográfica 
a todo um contexto histórico e territorial que 
aporta elementos genuínos e diferenciadores ao 
projeto - o do Vinho, sua Região Demarcada e 
caves envolventes, o Atelier Nini Andrade Silva 
desenvolveu todo um conceito que se traduz 
numa experiência autêntica e intimamente ligada 
ao vinho e à gastronomia do Porto e de toda a 
Região do Douro.
Preocupámo-nos com a leitura do espaço como 
um todo e, à medida que percorremos o hotel, 

// Hotel Design

design notes that capture attention! This is the 
case of the scenic environment created in the area 
of the hotel’s main entrance, designed with the 
intention of projecting us into a wine universe, an 
explosion of creativity filled with wine baskets of 
enormous dimensions, grapes, grape leaves and 
autumn tones. At the bottom of this area, with a 
bold design and a strong sense of avant-garde, 
a stairway sculpturally projected into a wine 
barrel opens up into the business center foyer, an 
area where everything happens, in a permanent 
awakening of the senses.
The analogy to the wine universe will often be used 
throughout the hotel, creating constant allusions to 
the history of the Douro Region.

deparamo-nos com áreas espaciais grandiosas 
e com apontamentos de design exclusivo que 
captam a atenção! É o caso do ambiente cénico 
criado na zona da entrada principal do hotel, 
desenhada com a intensão de nos projetar para 
um universo vínico, uma explosão de criatividade 
repleta por cestas de vinho de enormes 
dimensões, uvas, folhas de videira e tons outonais. 
Ao fundo desta zona, de design arrojado e um 
forte sentido de vanguarda, surge uma escadaria 
escultoricamente projetada no interior de uma 
pipa de vinho e que desemboca no foyer do 
business centre, uma área onde tudo acontece, 
num permanente despertar dos sentidos. 
A analogia ao universo do vinho será 
frequentemente utilizada ao longo de todo o hotel, 
criando constantes alusões à história da Região 
do Douro. 


