
BUKUBAKI
 ECO SURF RESORT



Bukubaki Eco Surf Resort complementa o melhor da experiência de surf num

ambiente familiar com uma oferta de alojamento glamping ecológico,

baseada nos princípios da sustentabilidade sem com isso comprometer o

conforto apreciado pelos nossos hóspedes. O Bukubaki é o local perfeito para

as férias de famílias ativas (com crianças), para pessoas aventureiras que

procuram experiências emocionantes, mindfulness e tranquilidade, bem

como para quem quer encarar uma experiência como uma jornada de

autoconhecimento e conexão consigo mesmos, com a natureza, o oceano e a

vida.   

Entre outros, o Eco Resort é composto por 6 casas nas árvores, 1 bungalow

adaptado, 19 tendas (2 adaptadas), balneários e restaurante acessíveis,

piscina de água salgada, sauna, salas de massagem, skate bowl, sala

multiusos e escolas de surf, yoga e skate. 

A FILOSOFIA
"Quando um homem se afasta da                    o seu coração endurece."natureza



TREEHOUSES
Palafitas suspensas entre o céu e a terra, como os ninhos nas

árvores. O sonho de uma criança torna-se realidade, com o

conforto de uma pequena cozinha e casa de banho privada.

 

Com capacidade para 4/6 pessoas, as nossas casas nas árvores

estão equipadas com aquecimento para as estações em que o vento

húmido da maresia nos faz querer vestir uma camisola, beber um

chocolate quente e ler um livro de banda desenhada.

 

*Construção acessível, segundo normas do Plano de Ação para a

Integração da Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida (1 bungalow).



2 quartos ( 1 quarto aberto + 1 quarto privado) ambos com camas de casal

1 sofá cama duplo

Armários tradicionais e abertos

Ar condicionado

Casa de banho privada com chuveiro

Sala de jantar com kitchenette (fogão, micro-ondas, utensílios de cozinha)

Terraço

Acesso Wi-Fi gratuito

* Capacidade máxima 6 hóspedes

Treehouse Wide



2 quartos (1 quarto aberto com cama de casal + 1 quarto com um beliche)

Armários abertos

Ar condicionado

Casa de banho privada com chuveiro

Sala de jantar com kitchenette (fogão, frigorífico, utensílios de cozinha)

Terraço

Acesso Wi-Fi gratuito.

* Capacidade máxima 4 hóspedes

Treehouse Tiny



2 quartos (1 quarto aberto com cama de casal + 1 quarto com um beliche)

Armários abertos

Ar condicionado

Casa de banho privada adaptada, com chuveiro

Sala de jantar com kitchenette (fogão, frigorífico, utensílios de cozinha)

Terraço

Acesso Wi-Fi gratuito

Vista para a piscina

* Capacidade máxima 4 hóspedes

** Em piso térreo, com acessibilidades para mobilidade reduzida

Bungalow



Dormir numa tenda canadiana é um dos grandes sonhos de todos os

que possuem um coração aventureiro e sonhador. No Bukubaki

tornámos o sonho de criança possível, sem sacrificar a elegância e a

privacidade. Tendas fabricadas com tecido de algodão

impermeabilizado, protegidas por uma cobertura extra do mesmo

material, erguidas sobre um "deck" de madeira. No interior, reina a

simplicidade de uma experiência de camping com o conforto de uma

cama e mobiliário artesanal.

 

Com capacidade de 2/4 pessoas, as nossas tendas canadianas são o

refúgio confortável após cada dia recheado de atividades num meio

natural. As tendas estão equipadas com um aquecedor elétrico de

baixo consumo para os dias em que o vento sopra de norte. 

CANADIAN ROOMS

 

*Construção acessível, segundo normas do Plano de Ação para a Integração da

Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida (2 tendas e balneários)



4 camas individuais

Capacidade máxima 4 hóspedes

Canadian Room Group

Todas as tipologias de Canadian Room têm:

Acesso a Wi-Fi gratuito.

Mesas de cabeceira

Armário aberto

Terraço com cadeiras  de madeira

Balneários partilhados

Aquecedor elétrico & edredons térmicos

Cofre                                        

Canadian Room Family
1 cama de casal

1 futon individual 

Capacidade máxima 3 hóspedes

Canadian Room Comfort
1 cama de casal

Capacidade máxima 2 hóspedes

(solicitar a chave na receção)



O nosso Gastro Bar
 

Entre os pinheiros e eucaliptos, pode encontrar o nosso Gastro Bar Juncal N. 6. 

Na cozinha mescla-se simplicidade & sabores genuínos com muito amor.  No bar pode encontrar cocktails clássicos & assinatura, sempre condimentados com uma pitada

de bem-querer.  Usamos produtos selecionados entre o melhor da agricultura local e do nosso mar, sem nunca esquecer as opções vegetarianas e vegan.

Criamos também o seu evento de sonho: casamentos, reuniões familiares, jantares corporativos e festas exclusivas que têm um "sabor" diferente na nossa floresta.

*No verão, sugerimos marcação prévia, de forma a garantir a frescura dos produtos utilizados e a qualidade superior na sua confeção.
**Construção acessível, segundo normas do Plano de Ação para a Integração da Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida



Sala Multiusos
Equipada com projetor de video e tela

Material de fitness

60 cadeiras

Equipamento de som (opcional)

Pode ser alugada por hora, meio dia ou por dia inteiro

 

É perfeito para encontros, festas, aulas de fitness, reuniões, conferências e workshops ou para outros eventos e atividades organizadas.



Wellness

A nossa oferta de bem-estar inclui uma sauna tradicional finlandesa, com a temperatura de 80 a 100ºC e as pedras quentes que podem ser usadas para criar grandes

quantidades de vapor, aumentando a humidade e o calor dentro da mesma. Alguns dos benefícios desta prática são o alivio de dores de coluna, o aumento da circulação

sanguínea, a hidratação da pele e desobstrução dos poros, o combate ao stress e à hipertensão. Além disso, relaxa a musculatura, limpa e desobstrui as vias respiratórias,

desintoxica e expulsa as impurezas do organismo e combate doenças do sistema respiratório.

Sauna

Massagem

Além da sauna, o nosso centro de bem-estar está equipado com duas salas de massagem, uma com marquesa e outra com colchão no chão, dando as melhores

condições para a grande variedade de massagens que oferecemos. Através de técnicas de deslizamento, fricção e amassamento, trabalha-se o sistema circulatório,

linfático, nervosos e energético causando a descontração do corpo e da mente, combatendo a fadiga física e mental.



Surf

O surf é para nós muito mais do que um desporto!

 

É um estilo de vida único que serve de metáfora para várias fases da nossa vida. O oceano dá-nos lições de humildade, de persistências, de perseverança, e ensina-nos a

capacidade de tirarmos partido das ondas: "o melhor surfista é quem mais se diverte".

 

Os nossos instrutores de surf estão devidamente certificados para garantir a segurança e êxito de cada aluno, para ajudar a desenvolver o seu próprio estilo e para que

possam aprender a expressar-se livremente. As sessões de surf são pequenos grupos (ou privadas), de modo a possibilitar o progresso e correção de erros de cada um.



Skate

Por entre a sombra dos pinheiros, no coração do Bukubaki existe uma skate pool, com uma forma e design único de Matteo Storelli.

A skate bowl foi inteiramente construída pelas suas mãos e testada por alguns skaters de todo o mundo.

 

A nossa escola de skate tem como objetivo preparar a iniciação ao surf, treinando os movimentos corporais nesta "onda fixa", e criar o verdadeiro coração de um "rider".

Os nossos instrutores, skaters experientes estão capacitados para ensinar crianças e adultos em segurança, e revelar os segredos deste estilo de vida de uma forma

lúdica, e de forma integrativa.



E-Bike

Acordar entre as árvores e poder usufruir de passeios de bicicleta "off the road" é uma das nossas atividades preferidas. A natureza deslumbrante dos caminhos

selvagens, arribas e baías ao redor do Bukubaki adiciona a cada aventura um impressionante enquadramento natural.

 

Cada passeio é um estimulo aos sentidos, desde as paisagens da nossa Silver Coast, aos seus aromas característicos, numa mistura de maresia, resina e terra.

 



Yoga

No Yoga, a mente e o corpo são trabalhados de forma interligada, trazendo inúmeros benefícios para a sua saúde. No Bukubaki concentramos-nos na prática dos asanas

(postura de yoga), pranayana (controlo da respiração), meditação e mantras (sons sagrados).

 

Experimente sentimentos de bem-estar total, liberte sentimento de felicidade, amor, riso, harmonia e diversão, e alcance o verdadeiro sucesso da vida, que é ter uma

mente pacífica.



BUKUBAKI
 ECO SURF RESORT

ECOSURFRESORT, Lda.
Rua do Juncal, nº 6
2525-331
Casais Mestre Mendo
www.bukubaki.com

www.bukubaki.com
info@bukubaki.com

+351 262 249 830
+351 967 138 917


