
Vogal Luxury Beach Hotel & SPA

Hospedagem de luxo com sotaque potiguar

O Nordeste brasileiro ganhou um empreendimento hoteleiro sem precedentes, à altura das mundialmente 

reputadas chancelas de luxo e sob medida para os viajantes globalizados mais exigentes: o Vogal Luxury 

Beach Hotel & SPA. 

Fluente na linguagem universal da boa acolhida, a cidade de Natal adicionou ao seu portfólio de 

hospedagem o primeiro hotel de alto luxo do Estado do Rio Grande do Norte. Localizado na área mais 

exclusiva de Ponta Negra, onde natureza e urbanidade caminham em perfeita harmonia, o Vogal Luxury 

Beach Hotel & SPA abriu suas portas aos privilegiados hóspedes no dia 07 de junho de 2019.  

Com instalações amplas, paisagismo que destaca o melhor da vegetação nativa e decoração intimista 

assinada por profissionais de renome, o empreendimento pé na areia disponibiliza 84 apartamentos, com 21 

suítes sendo uma presidencial, todos com vista panorâmica para o mar e varandas, banheira dupla de 

hidromassagem em todas as acomodações, além de cinco piscinas outdoor, pool bar, spa, restaurantes, 

beach service, fitness center, serviços e atividades com alto foco em wellness.  

Dois restaurantes compõem a oferta gastronômica do empreendimento, sob o cuidadoso comando do chef 

Jomair Moreira. O Le Château, de gastronomia francesa e ambiente mais intimista e exclusivo, e o Terraço, 

de cozinha contemporânea, acessível às famílias. Para tornar a experiência memorável, os exclusivos 

clientes e hóspedes do Vogal podem, ainda, desfrutar dos mais variados tratamentos de beleza e bem-estar 

no Vogal SPA by L’Occitane. Todos os serviços estão abertos ao público mediante reserva prévia.

O luxuoso hotel oferece ainda espaços exclusivos para eventos sociais e corporativos, com toda 

infraestrutura e serviços pensados para proporcionar o que há de melhor para as mais especiais ocasiões.  

Toda essa ambientação intimista e atendimento único convidam a uma estada sem pressa. Os privilegiados 

hóspedes do Vogal Luxury Beach Hotel & SPA podem usufruir do serviço de mordomo, guest relations, 

concierges, enxoval Trussardi em algodão egípcio 600 fios, amenities L’Occitane en Provence, talheres de 

prata em todos os restaurantes, piscina e serviço de praia, welcome drink com champagne Veuve Clicquot, 

água Perrier ou água de coco, tratamento acústico nas instalações, serviço de praia, entre outros mimos e 

cuidados que compõem a experiência de ser Vogal.  

Aliado à toda essa estrutura, o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA conta ainda com um Menu de Experiências 

cuidadosamente desenvolvido em parceria com a Luck Receptivo, que torna possível redescobrir o Rio 

Grande do Norte sob um novo olhar, o olhar Vogal. Para além de tudo isso, o Vogal traz ainda um time de 

hoteleiros globalmente especializado, de altíssimo nível de excelência em serviços, que segue 

comprometido com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade.

O Vogal Luxury Beach Hotel & SPA oferece um novo conceito em experiência de hospedagem! Sinta-se 

Único!
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