
HOTEL SENAC 
BARREIRA ROXA

A hospitalidade potiguar com a excelência do Senac.



Hospedagem 
Totalmente moderno e versátil, o Hotel Senac 
Barreira Roxa oferece apartamentos amplos 
e confortáveis, equipados com minibar, cofre, 
mesa de trabalho, armário (guarda roupas), 
espelho de corpo inteiro, Smart TV LED com 
canais a cabo e acesso gratuito à internet. 

O hotel tem o Restaurante Navarro com 
capacidade para 120 pessoas e adega, o Bar 
Teófilo e mais um bar na piscina, cafeteria, 
baby copa, espaço kids, piscina adulto e 
infantil, deck com vista para o mar, academia, 
salão de jogos, recepção e serviço de quarto 
24h. 

Para que os noivos, família e convidados 
aproveitem todos os momentos deste dia 
especial, oferecemos tarifas exclusivas  
para convidados. 

    CATEGORIAS

APARTAMENTO DUNAS

Espaçoso e climatizado, o apartamento 
Dunas tem capacidade para 2 a 3 adultos e 
com possibilidade de conjugado com outro 
apartamento da mesma categoria (mediante 
solicitação e disponibilidade no ato da 
reserva).

A vista é para o Parque das Dunas e/ou áreas 
internas do hotel.

 Alguns apartamentos são adaptados para 
portadores de necessidades especiais.
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APARTAMENTO DUNAS MASTER

O apartamento Dunas Master tem vista 
parcial/lateral para o mar e para o Parque das 
Dunas e acomoda dois a três adultos mais 
uma criança, quando utilizando as camas já 
disponíveis no apartamento.
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APARTAMENTO SUPERIOR MAR

Moderno e climatizado, o apartamento 
Superior Mar tem capacidade para  
dois adultos.

Todas as janelas têm vista total  
para o mar.
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APARTAMENTO LUXO MAR

Moderno e climatizado, o apartamento Luxo 
Mar tem capacidade para até 4 adultos, pois 
dispõe de antessala equipada com sofá-cama, 
ar-condicionado e TV.

Todas as janelas tem vista ampla para o 
Oceano Atlântico, além do gramado e área da 
piscina do hotel.



HOTEL SENAC BARREIRA ROXA 
Casamento | Hospedagem

APARTAMENTO SUPER LUXO MAR

Com varanda frente mar, o apartamento 
Super Luxo Mar tem capacidade para 2 a 3 
adultos. Possibilidade de ser conjugado com 
outro apartamento da mesma categoria 
(mediante solicitação e disponibilidade no ato 
da reserva).

A varanda desses apartamentos tem vista 
ampla para o Oceano Atlântico, além do 
gramado e área da piscina do hotel.
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    INFORMAÇÕES GERAIS

 »  Diária inclui café da manhã servido no 
restaurante do hotel;

 »  Diária inclui internet banda larga free no 
sistema wi-fi em todos os apartamentos, na 
recepção, restaurante e área de eventos;

 » Não cobramos taxa de turismo;

 »  Check-in 14:00 horas e check-out 12:00 horas;

 »  Política de CHD: 01 (uma) criança até 12 
(doze) anos cortesia no mesmo apartamento 
dos pais ou responsável, acomodada nas 
camas disponíveis no apartamento.

 »  Política de No Show: reservas com garantia 
de No Show, serão mantidas por 24horas;

 »  Dispomos de acomodação em Quádruplo e 
Quíntuplo. Favor consultar disponibilidade;

 »  Tarifas sujeitas a reajustes sem  
prévio aviso;

 » Tarifas NÃO comissionada. Valores NET;

 »  Tarifas expressas no e-mail da proposta 
somente será válida para o período do 
evento e exclusivamente para os convidados 
do mesmo.

Dunas

Super Luxo MarDunas Master

Superior Mar



Espaços 
O belo mar de Natal como cenário e o conforto 
do Salão Barreira Roxa oferecem múltiplas 
opções para celebrar o seu casamento. 

ÁREA EXTERNA (420 M²)

Um gramado de frente para o mar, ao lado 
das piscinas e com acesso direto a área de 
eventos do hotel.

 » Mobiliário não incluso.

 »  Equipe de apoio: um coordenador de 
eventos, um segurança e dois auxiliares  
de apoio.
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ÁREA INTERNA (800 M²)

Área totalmente climatizada, com entrada 
exclusiva, foyer de recepção, salão e lounge de 
estar e duas baterias de banheiros masculinos 
e femininos, inclusive para portadores de 
necessidades especiais.

 »  Mobiliário incluso: mesas redondas, cadeiras 
e toalhas de mesa.

 »  Equipe de apoio: um coordenador de 
eventos, um segurança e dois auxiliares de 
apoio.

ESPAÇO COMPLETO

(Área Externa + Área Interna)

 »  Mobiliário incluso (área interna): mesas 
redondas, cadeiras e toalhas de mesa.

 »  Equipe de apoio: um coordenador de 
eventos, um segurança e dois auxiliares de 
apoio.

 »  Gratuidade de uma diária de hospedagem 
com café da manhã em quarto duplo na 
categoria Superior Mar.



Outros Serviços 
O Barreira Roxa tem uma estrutura completa 
para a melhor experiência.

Serviços especiais para você e sua família 
aproveitar sempre o melhor: recepção, serviço 
de quarto 24h, estacionamento privativo e 
muito mais.

Espaço Kids

Copa BabySalão de Jogos

Academia



reservas@barreiraroxa.com.br

(84) 4005-1600


