




Personalidade Vogal

No cenário exuberante do Nordeste brasileiro surge um hotel 
único, o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA.

O Vogal é mais que um novo endereço sofisticado, é um estilo 
de vida. Um lugar vibrante, diferente, único e procurado, onde 
as personalidades mais articuladas e estilosas querem estar e 
serem vistas. Prepare-se para viver experiências marcantes.

Desfrute da harmonia em detalhes cuidadosamente pensados. 
Arquitetura deslumbrante criada com materiais autênticos e 
em interiores cheios de estilo. Os designers do Vogal 
apresentam o que há de mais requintado em termos de bom 
gosto, enquanto complementam as características exclusivas e 
a cultura do destino. 

Banhado por um mar de águas calmas e quentes, Ponta Negra 
é referência em autenticidade por proporcionar experiências e 
diversidades gastronômicas únicas, seus arredores possibilitam 
contato com a população e cenas culturais autênticas. 

Expressando estilo individual e o espírito envolvente do 
destino, a equipe de colaboradores é incentivada a acrescentar 
seus próprios detalhes pessoais, tudo isto para que a sua 
experiência seja única.



A arte nosdetalhes

Desfrute da harmonia em detalhes cuidadosamente pensados. 
Arquitetura deslumbrante criada com materiais autênticos e em 
interiores cheios de estilo. Os designers do Vogal apresentam o 
que há de mais requintado em termos de bom gosto, enquanto 
complementam as características exclusivas e a cultura do 
destino. 



Gastronomia

Frequentar os restaurantes do Vogal é uma experiência única. O
Chef Jomair Moreira e seu time juntamente ao Sommelier, usam
ingredientes locais para elaborar menus especiais e
harmonizações com vinhos. O talento e o estilo pessoal de cada
um, combinados com sabores atemporais, expressam a arte da
alta gastronomia.

Restaurante Le Château

O time Vogal sob o comando do Chef Executivo Jomair Moreira,
transforma, com elegância, refeições em inspiradoras jornadas e
empolgante arte culinária. Aplicando abordagens da haute cuisine
francesa ou reinterpretando as tradições gastronômicas, nosso
chef e time são capazes de criar pratos de fusão, verdadeiras
tentações enriquecidas e acentuadas por aromas, texturas,
sabores e segredos locais. Reverenciando o mundo dinâmico do
paladar, o Chef Jomair espontaneamente conecta prazeres
gastronômicos com a herança culinária francesa. Deleite-se com a
clássica gastronomia francesa coroada com serviço impecável e
uma impressionante coleção de vinhos do Velho e do Novo
Mundo.

Aberto também ao público externo, o Restaurante Le Château
abrirá diariamente exclusivamente para o jantar com reserva
prévia.



Gastronomia

Restaurante Terraço

O autêntico clima tropical potiguar com varanda estendida para a 
área de lazer finamente projetada pelo renomado paisagista 
francês, Michel Lang, oferece espaço despojado com elegância e 
integrado com a natureza. 

Sob o comando do Chef Executivo Jomair Moreira, a companhia 
de pratos criativos e drinks exclusivos no Restaurante Terraço, dão 
vida à conexão com os elementos da cultura local. A gastronomia 
é um reflexo do ambiente informal e descontraído e remetem à 
fusão das culinárias regional e internacional.  

Aberto diariamente para o café da manhã, almoço e jantar. 



Quartos & Suítes

Deleite-se nos espaços intimistas projetados pensando em você em cada uma das acomodações
cuidadosamente elaboradas, tendo como único protagonista o mar com sua exuberância.
Apresentando mobília artística, detalhes inspirados, acessórios lúdicos e interiores encantadores,
os quartos e suítes são telas minuciosamente pinceladas por nossos designers.

Toques contemporâneos incluem acesso Wi-Fi, tecnologia de ponta e as exclusivas camas Vogal.
Explore o minibar, descubra uma sedutora gama de lanches e drinques locais, ou deguste um
coquetel especial.

Seja bem-vindo ao mundo Vogal.



Projetada exclusivamente para o Vogal, proporciona perfeição em matéria de conforto, transformando cada noite de sono em uma

experiência de descanso extraordinária. A Vogal Bed mescla um colchão Serta, de simetria perfeita, com edredom macio e felpudo,

lençóis elegantes Trussardi, de 600 fios de puro algodão egípcio, e uma vasta gama de travesseiros em pluma de gansos para criar uma

noite de sono inigualável.

Experiência Vogal Bed



Refúgio para o romance!
Todos as nossas acomodações Luxury evocam a
elegância e requinte em ambiente indulgente e vista
para o mar, garantem a experiência única de se sentir
Vogal.

Luxury

DETALHES E COMODIDADES

 45m²
 Vogal Bed 
 Menu de Travesseiros
 Vista Mar
 Varanda
 Serviço de Mordomo
 Banheiro espaçoso
 Escrivaninha
 Dock station JBL
 Smart TV 
 Mini-bar abastecidos incluindo Champanhe Veuve Clicquot 

e whisky
 Cofre
 Olho Magico de Segurança
 Espelho de aumento
 Secador de Cabelo
 Chinelos 
 Amenities L’Occitane
 Banheira dupla de hidromassagem
 Roupões Trussardi
 Enxoval Trussardi de puro algodão egípcio 600 fios 



Descubra o que há de melhor em experiência e conforto
em nossas acomodações Prestige. Cada uma com seu
terraço privado, vista exuberante para o mar e interiores
sofisticados, decorados com moveis e poltronas de
grifes.

Prestige

DETALHES E COMODIDADES

 66m²
 Vogal Bed
 Menu de Travesseiros
 Vista Mar
 Varanda
 Serviço de Mordomo
 Banheiro espaçoso
 Escrivaninha
 Dock station JBL
 Smart TV 
 Mini-bar totalmente abastecidos e com 

Champanhe Veuve Clicquot e whisky
 Cofre
 Olho Magico de Segurança
 Espelho de aumento
 Secador de Cabelo
 Chinelos 
 Amenities L’Occitane
 Banheira dupla de hidromassagem
 Roupões



Personalidade, charme e bom gosto definem as 
suítes Premium. Dois ambientes exclusivos finamente 
decorados, proporcionam espaço e exclusividade, 
sem abrir mão da vista exuberante para o azul do 
mar.

DETALHES E COMODIDADES

 64m²
 Vogal Bed 
 Menu de Travesseiros
 Vista Mar
 Varanda
 Serviço de Mordomo
 Banheiro espaçoso
 Escrivaninha
 Dock station JBL
 Smart TV 
 Mini-bar totalmente abastecidos e com 

Champanhe Veuve Clicquot e whisky
 Cofre
 Olho Magico de Segurança
 Espelho de aumento
 Secador de Cabelo
 Chinelos 
 Amenities L’Occitane
 Banheira dupla de hidromassagem
 Roupões

Suíte Premium



Eleve sua experiência em nossa suíte presidencial.

Expressando estilo individual e localizada no último piso,
a elegante suíte dispõe de 193m² finamente decorados.
Sente-se e relaxe com uma taça de champanhe Veuve
Clicquot revigorante em ambiente sofisticado,
decorados com moveis, lustres e poltronas de grifes
assinados por designers de renome global.

O banheiro ganha destaque em seu espaço com
amenities, enxoval e banheira dupla. Na cama exclusiva
Vogal, os lençóis Trussardi de puro algodão egípcio 600
fios e o menu de travesseiros.

Para desfrutar de uma pitada extra de magia, deleite-se
na piscina privativa com borda infinita e controle de
temperatura. Detalhes, entre outros, que garantem uma
experiência inesquecível para quem busca sofisticação,
conforto e um tempo para si próprio.

Presidencial



DETALHES E COMODIDADES

 193m²
 Vogal Bed 
 Menu de travesseiros
 Vista Mar
 Varanda
 Serviço de Mordomo
 Banheiro espaçoso com bancada dupla
 Escrivaninha
 Dock station JBL
 Piscina outdoor exclusiva com controle de 

temperatura
 Cozinha
 Sala de Jantar
 Quarto de Hospedes com Twin Vogal Beds
 Smart TV’s 
 Mini-bar totalmente abastecido e com Champanhe 

Veuve Clicquot e Whisky 
 Cofre
 Olho Magico de Segurança
 Espelho de aumento
 Secador de Cabelo
 Chinelos 
 Amenities L’Occitane
 Banheira dupla de hidromassagem
 Champanhe Veuve Clicquot de boas vindas
 Massagem relaxante aromacologia – duas pessoas / 

60 minutos em nosso Vogal SPA by L’Occitane (por 
estada)

Presidencial



Bem Estar    



Vogal Pool Bar & Beach Service 

Localizados nas piscinas externas do Vogal, experimente o Vogal Pool Bar e
o Beach Service, com pé na areia, vista irretocável para o mar e integrado
ao belíssimo projeto paisagístico do Michel Lang, evidenciando a
exuberante vegetação nativa.

Desfrute de um almoço sob o sol ou refresque-se com um suco ou água de
coco. O Vogal Pool Bar é o local ideal para uma refeição descontraída em
um dia de calor, pois, oferece pratos leves, drinks especiais e refrescantes.

Completando o Vogal Fitness e o Vogal SPA by L’Occitane, o menu Vogal
FIT é projetado para estilos de vida saudáveis, além de oferecer uma
abordagem integral à gastronomia leve, concentrada em eliminar comidas
processadas, controlar o tamanho da porção e usar ingredientes locais e
frescos, preparados com técnicas inovadoras.

Vogal Pool Bar e Beach Service estão abertos diariamente entre 10:00 e
18:00, exclusivo aos hóspedes.





Vogal Luxury Beach Hotel & Spa: Rua Coronel Inácio Vale, 8861, Praia de Ponta Negra.

Natal/RN. Brasil. CEP: 59090-040. Tel: +55(84) 3227-1000


