DIRETÓRIO
INFORMATIVO

Bem-vindo!

Proporcionar boas experiências é um dos principais desafios para a promoção

do turismo, seja ele de lazer, entretenimento ou negócios. Sendo uma entidade
que trabalha para o desenvolvimento social e econômico do estado, o Sistema
Fecomércio RN prioriza investir na atividade turística potiguar e entrega à
sociedade o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, um empreendimento que se
destaca no mercado local por oferecer aos seus hóspedes e visitantes um
atendimento exclusivo e de excelência, com uma estrutura moderna e funcional.
No Hotel Senac Barreira Roxa, além de desfrutar das incríveis belezas naturais
do nosso estado, nossos hóspedes têm a garantia de uma estadia confortável e
acolhedora, proporcionada pelo trabalho de uma equipe eficiente e em grande
parte qualificada na escola Senac Barreira Roxa, uma instituição reconhecida por
formar profissionais competentes e que prezam pela excelência no atendimento.
É com essa visão que trabalhamos diariamente, entregar sua melhor experiência
no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Hotel-Escola Senac Barreira Roxa.

Apresentação
Instalado numa área de 31.941,64 m2, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa,
teve sua construção iniciada no final da década de 70 e é administrado pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN -SENAC/RN desde 2004.
Em 14 de fevereiro de 2019, após ampla reforma foi reinaugurado, trazendo
um conceito moderno, funcional, alinhado aos preceitos da sustentabilidade
e às novas perspectivas de mercado.
O novo Hotel-Escola oferece aos seus hóspedes uma estrutura composta
por 52 Unidade Habitacionais distribuídas em cinco diferentes categorias;
Restaurante, Coffee-Shop; Bar; Baby Copa; Sala de jogos; Sala de ginastica,
Piscina Adulto e Infantil; além de um Centro de Eventos modulado composto
por 4 salas e um auditório com capacidade para até 270 pessoas.
Em mais de 15 anos de funcionamento, o Hotel-Escola é referência na
formação profissional no mercado Nacional, desempenhando um importante
papel à sociedade e à atividade turística regional, capacitando e formando a
cada ano profissionais com elevada e reconhecida capacidade técnica.
Este diretório traz informações importantes do Hotel aos hóspedes a fim de
que este possa desfrutar da melhor forma da nossa estrutura e dos nossos
serviços.
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Hospedagem

O Hotel Senac Barreira Roxa, dispõe de 52 unidades
habitacionais distribuídas em cinco categorias:

APARTAMENTO DUNAS
Espaçoso e climatizado, o apartamento DUNAS tem capacidade para dois a três adultos. Nessa
categoria dispomos de apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais.
Oferecemos a possibilidade de montagem com cama extra adicional, berço ou conjugado
com outro apartamento da mesma categoria, mediante solicitação e disponibilidade no ato da
reserva.
A vistas desses apartamentos é voltada para o Parque das Dunas e/ou áreas internas do hotel.

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

APARTAMENTO SUPERIOR MAR
Moderno e climatizado, o apartamento SUPERIOR MAR tem capacidade para dois adultos.
Todas as janelas têm vista total para o mar. Não dispõe de varanda.

APARTAMENTO LUXO MAR
O Apartamento LUXO MAR está localizado de frente para o mar e dispõe de dois
ambientes. Esta categoria de apartamento acomoda até 2 adultos no quarto e 01 criança
na ante-sala, em sofá-cama.

APARTAMENTO SUPER LUXO MAR
Com varanda frente mar, o Apartamento SUPER LUXO MAR tem capacidade para dois
a três adultos. Nessa categoria existe a possibilidade de montagem com cama extra
adicional, berço ou conjugado com outro apartamento da mesma categoria, mediante
solicitação e disponibilidade no ato da reserva.
A varanda desses apartamentos tem vista ampla para o mar da Via Costeira além do
gramado e área da piscina do hotel.

ATENDIMENTO
Atendimento ao Hóspede: Ramal 9
Telefone Hotel Senac Barreira Roxa: + 55 (84) 4005-1600

SERVIÇO DE TELEFONIA
Todas as ligações externas devem ser adicionadas o 0 antes dos números discados;
As ligações DDD e/ou DDI para telefonia fixa deve ser utilizado o 21;
As ligações DDD e/ou DDI para telefonia móvel deve ser utilizado o 41.

INTERNET
O Hotel disponibiliza rede Wi-Fi, cujo login e senha é fornecida pela recepção no ato do check in.

LAVANDERIA
O serviço de lavanderia é terceirizado e segue as orientações constantes no hall de lavanderia
disposto sob a bancada do apartamento.

TENSÃO ELÉTRICA:
Todas as tomadas apresentam tensão elétrica de 220 V.

SERVIÇO DE COFRE
Ofertamos gratuitamente o serviço de cofre no próprio apartamento. Para utilizá-lo basta
seguir as instruções fixadas no próprio cofre.
Ao sair do quarto, certifique-se de ter trancado as janelas e fechado a porta. Bens e objetos
de valor como joias, relógios, máquinas fotográficas, celulares, cartões de crédito, identidade,
passaporte, papel moeda (reais, dólares, etc..), devem ser mantidos no cofre do quarto,
disponibilizado gratuitamente pelo hotel, e este deve estar devidamente trancado.

REGULAMENTO DO HOTEL
Horário de chegada (Check in): a partir das 14h.
Horário de saída (Check out): até as 12h.

PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE:
Hospedagem: De acordo com o artigo 250 da lei 8.069, será necessário a apresentação de
documento de identidade (RG o certidão de nascimento) de menores (0 a 18 anos incompletos).
Quando desacompanhados dos pais ou responsáveis legais, uma autorização escrita e autenticada,
deverá ser apresentada no ato do check in.
Bebidas: Conforme Art. 243 da lei 13.106, é proibido, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar,
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem
justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.
O Hotel Senac Barreira Roxa cumpre as orientações contidas no Código de Conduta para a Prevenção e o
Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Setor de Viagens e Turismo.

BOA CONVIVÊNCIA:
»

Não é permitido a circulação sem camisa ou em trajes de banho no Restaurante Navarro e Café
Dorian Gray.

»

Não é permitido barulho nos corredores sociais após às 22h.

»

Não é permitido a utilização de toalhas e roupões dos apartamentos nas piscinas ou na praia.
O Hotel disponibiliza toalhas para este fim na recepção.

»

Não é permitido o consumo de bebidas próprias nos bares e restaurantes do Hotel, inclusive piscina.

»

Não é permitido a utilização de som pessoal (inclusive caixas portáteis) em áreas de uso comum.

»

O Hotel oferece, por empréstimo, tábua e ferro de passar. A solicitação deve ser feita junto a
recepção e não exime a responsabilidade do cliente por mau uso ou qualquer dano causado no
apartamento.

»

Não é permitido o trânsito de veículos não motorizados e motorizados, como patins, skates,
hoverboard e similares nas dependências do hotel.

»

Não é permitido cozinhar nos apartamentos.

»

A baby copa é para uso exclusivo de hóspedes com crianças e destinada a preparações alimentícias
rápidas para bebês e crianças até 3 anos.

»

Diante da Pandemia do COVID-19 o Hotel Senac Barreira Roxa segue rígidos processos sanitário.
Consulte o QR CODE com as orientações do nosso Protocolo disposto no apartamento.

»

O Hotel não solicita nenhum tipo de dado pessoal por telefone aos seus hóspedes;

»

Não é permitido pendurar roupas nas janelas dos apartamentos.

»

Os apartamentos, área de lazer, kids, salão de jogos e academia são de uso exclusivo dos hóspedes.
O acesso de convidados somente será permitido com autorização da gerência, respeitando as
normas e orientações disponíveis em cada espaço.

»

O Hotel não se responsabiliza por objetos e valores deixados nos apartamentos,
áreas sociais ou no interior do veículo. Para sua segurança utilize o cofre do apartamento.

»

Objetos esquecidos serão guardados pela Governança por um período de 6 meses.
Remédios e produtos de higiene serão guardados por apenas uma semana.

»

Danos causados pelo hóspede, assim como extravio de itens do apartamento ou que tenham sido
emprestados pelo Hotel, serão lançados na conta e cobrados do hóspede, conforme valor a ser
consultado junto á recepção.
Buscando propiciar aos nossos hóspedes um ambiente harmônico e livre de fumo, lembramos que não é
permitido a utilização de nenhum tipo de fumo em todos os apartamentos, espaços comuns, áreas sociais
e de serviços fechadas. O Hotel Senac Barreira Roxa é um Hotel 100% não fumante. Se for identificado
sinais de fumo na acomodação, será cobrado em sua conta uma taxa de recuperação (higienização e
desodorização) referente ao valor da diária vigente do mesmo.

Alimentos
& Bebidas

O melhor da gastronomia brasileira, marca registrada do Senac,
está presente no Hotel e pode ser degustada num dos nossos
aconchegantes espaços, conforme dias e horários a seguir:

RESTAURANTE NAVARRO
Café da manhã: 06h às 10h
Almoço: 12h às 15h (de terça a domingo)
Jantar: 19h às 21h (de terça a quinta)
19h às 22h (de sexta a sábado)

BAR TEÓFILO
Das 11h30 às 21h

BAR DA PISCINA
Das 10h às 17h

CAFÉ DORIAN GRAY
Atende sob demanda. É um espaço
destinado a pequenos eventos privativos.

A título de facilidade e para propiciar bem-estar
aos nossos hóspedes, oferecemos ainda:

ROOM SERVICE
O Hotel oferece o serviço de Room Service. Para consulta ao cardápio
e horários, efetuar a leitura do QR CODE do Menu digital, constante no
display do apartamento.

BABY COPA
Espaço destinado a preparações de refeições rápidas de bebês e de
uso exclusivo dos hóspedes do Hotel. A necessidade de uso deve ser
sinalizada no ato do check in.
Funcionamento: 24h.
Localização: 1º andar
Informações: Ramal 9

Lazer &
Bem-estar

É vetada a permanência de crianças
menores de 12 anos na área da
piscina desacompanhadas dos pais
ou responsáveis

PISCINA
Horário: 09h às 21h

SALA DE JOGOS
Horário: 06h às 23h

*Atividade desativada durante a
pandemia, conforme orientações
estabelecidas nos Protocolos de
Biossegurança.

KIDS*
Horário: 06h às 23h

ACADEMIA
Horário: 06h às 23h

Eventos

O Barreira Roxa conta com um moderno Centro de Eventos,
com área verde ideal para sociais ou corporativos, como
casamentos e confraternizações.

Auditório modulável com capacidade
para até 275 pessoas e gramado de
frente para o mar.

4 salas com capacidade para até 50
pessoas.

Foyer amplo com área para até 2
secretarias simultâneas.

2 baterias de banheiros exclusivos
para a área de eventos.

Gastronomia completa para seu evento.
Serviço de água e café, jantares,
coquetéis, coffee break, brunch e mais.

A localização oferece a comodidade para estacionar e acessar as
áreas do centro de eventos, sem ter que acessar as áreas do hotel.

Auditório com tratamento acústico e projeto de iluminação
»

Isolamento dos sons indesejáveis (isolamento acústico);

»

Melhoria da audibilidade dos sons desejáveis (condicionamento
acústico);

»

Iluminação em LED com luzes geral e de foco (além de luz indireta,
garantindo conforto visual);

»

Iluminação dos palcos removíveis de forma independente.

Capacidade da Área de Eventos (HBRX)

Auditório (m)

Formato U

E. Peixe

Escolar

Banquete

Área
(m²)

Pé
Direito
(m)

Auditório Inteiro

235,40

3,00

275

50

140

140

150

Auditório Parte 1

111,02

3,00

110

35

50

50

80

Auditório Parte 2

124,56

3,00

120

40

50

50

70

Sala de Reunião 1

35,80

3,00

-

14

-

-

-

Sala de Reunião 2

25,62

3,00

25

15

16

16

16

Sala de Reunião 3

24,67

3,00

25

15

16

16

16

Sala de Reunião 4

23,90

3,00

25

15

16

16

16

Sala de Reunião 2+3

50,30

3,00

53

25

40

40

40

Ambientes

Compromisso com a
Sustentabilidade

O Hotel Senac Barreira Roxa compromete-se com os
princípios do turismo sustentável através das seguintes
diretrizes:
»

Proporcionar aos clientes serviços de qualidade compatíveis ao
padrão de serviço do Hotel;

»

Propiciar segurança a clientes e colaboradores através de práticas
operacionais responsáveis;

»

Atender aos requisitos legais aplicáveis aos meios de hospedagem;

»

Valorizar a cultura regional;

»

Incentivar fornecedores, colaboradores e clientes em práticas de
responsabilidade socioambiental;

»

Desenvolver ações de proteção à criança e adolescente;

»

Promover a inclusão social;

»

Contribuir de forma contínua para a eficácia do sistema de gestão
da sustentabilidade.

O Hotel reforça seu compromisso com a proteção do
meio ambiente e apoio às causas sociais através de
práticas responsáveis à partir de ações como:

MEIO AMBIENTE:
»

Esgoto: sistema público de coleta e tratamento (CAERN);

»

Sistema de iluminação com utilização de 100% das lâmpadas do tipo LED;

»

Dispositivos economizadores de energia instalados em todos os apartamentos;

»

Sensores de presença para iluminação dos corredores;

»

Usina de geração de energia fotovoltaica na cobertura do Hotel; (EM IMPLANTAÇÃO)

»

Sistema de aquecimento de água a gás natural;

»

Coleta e utilização de águas pluviais para irrigação;

»

Implementação do Programa BPRS (Boas Práticas de Resíduos Sólidos);

»

Sensibilização junto a hóspedes e colaboradores através de informativos, para reuso
de enxoval e redução do consumo de energia nas áreas administrativas;

»

Sistema de Ar condicionado com a tecnologia VRF (Variable Refrigerant Volume), cuja
utilização traz redução no consumo de energia e também proporciona uma melhor
relação com o meio ambiente, pois o sistema não prejudica a camada de ozônio.

SOCIAL:
»

Estrutura física com acessibilidade;

»

Segurança para as pessoas;

»

Benefícios para colaboradores, através das ações do SENAC/RN;

»

Preservação e o respeito à cultura local (decoração, cardápio, fotos dos polos turísticos
regionais etc.);

»

Respeito às pessoas (práticas antidiscriminatórias, de combate à exploração sexual
infantojuvenil e de atendimento às prioridades);

»

Ações de apoio à comunidade de Mãe Luiza.

