
SEU ESTILO DE VIVER!



O Casa Grande Hotel Resort & Spa é considerado um
verdadeiro patrimônio do Guarujá e um dos hotéis mais
charmosos de todo o litoral brasileiro.

Localizado de frente para o mar, em uma das praias mais
bonitas do Guarujá, a Praia da Enseada, a 70 quilômetros
de São Paulo, em seus mais 40 mil metros quadrados,
entre jardins e palmeiras tropicais, hóspedes do Brasil e
do mundo vivem momentos inesquecíveis de lazer e
descanso.

O resort oferece ampla estrutura de lazer, esportes,
gastronomia e convenções. Possui piscinas climatizadas,
terraços com vista para a piscina ou jardins, sala de jogos,
academia, cinema, playground, quadras de tênis e
poliesportiva, Casa da Criança, com minicampo de golfe
de nove buracos e o mais completo e bem equipado SPA
da hotelaria brasileira, o Spasissimo.

Casa Grande Hotel Resort & Spa





Chique como todo luxo, simples como todo prazer!



A Enseada é a maior praia de Guarujá, com 5.650 metros
de extensão e a maior diversidade de atrações da ilha.

Sua larga faixa de areias brancas é ideal para caminhadas,
cooper, beach soccer e outros esportes de praia.
Já no mar, o turista encontra águas perfeitas para o
banho, o mergulho e a prática de surf, além de poder
passear de lancha, jet-ski, caiaque e veleiro.

A praia mais badalada de Guarujá também oferece
estrutura de segurança completa, com placas de
sinalização e salva-vidas sempre a postos.
E os hóspedes do Casa Grande Hotel ainda tem o
privilégio do serviço de um Bar da Praia exclusivo, com
drinks e petiscos servidos a qualquer hora do dia.

A Praia
Mais de 5 quilômetros de areias brancas e muitas opções de lazer.



Todas as piscinas externas são climatizadas. A piscina principal
do Casa Grande Hotel Resort & Spa é provavelmente o seu
maior e mais conhecido cartão postal. Com águas climatizadas, é
cercada por charmosas palmeiras, e ladeada por amplos jardins
com redes e áreas de descanso.

Enquanto aproveitam o sol e a água, os hóspedes têm à
disposição todos os serviços diferenciados do Bar da Piscina,
com mimos exclusivos. E o hotel ainda oferece duas piscinas na
área destinada para as crianças, com jogos e brincadeiras
acompanhadas por uma equipe própria de monitores.

Já o Spa possui uma piscina aquecida, com borda infinita junto
ao watersoaking (uma hidro completa ao lado das saunas
masculinas e femininas, espaço especial para hóspedes e
clientes do Spa.

O privilégio de mergulhar em um famoso cartão postal!

Piscinas



Quadras

O prazer e o charme dos esportes ao ar livre.
Na quadra poliesportiva do Casa Grande Hotel Resort &
Spa, adultos e crianças se encontram nos mais diversos
jogos com bola, praticados geralmente com o simples
intuito de se divertir.

Para tenistas profissionais ou amadores, as quadras
rápidas de tênis se apresentam próximas ao Spasíssimo,
convidando para uma partida de dupla ou simples sob o
agradável som do mar.

Para maior comodidade, os hóspedes podem alugar
raquetes e bolinhas na recepção do hotel.

O prazer e o charme dos esportes ao ar livre



Salão de Jogos

Mesas de ping-pong, mesas de sinuca e jogos de
tabuleiro são atrações à parte para quem procura
diversão e privacidade entre amigos e familiares.

Tudo em um amplo ambiente com muito conforto.

O melhor do entretenimento indoor para adultos e crianças!



Casa da Criança

Um espaço voltado ao lazer e divertimento do público
infanto-juvenil. Com 1.500m², o espaço oferece uma
piscina exclusiva para crianças, piscina de biribol, um
salão coberto de 250m² para jogos e brinquedos,
campo de mini-golfe, playground, além do nosso amplo
jardim onde os grandes jogos acontecem.

Um espaço reservado para muita diversão!



Fitness

Cuidar do corpo fica ainda mais prazeroso quando
você tem a vista do mar do Guarujá como inspiração.

Assim é o Fitness Center do Casa Grande Hotel: uma
academia completa, de frente para a praia, com
equipamentos de primeira linha, ambiente climatizado
e instrutor especializado sempre à disposição.

A combinação singular de um health club completo 
com uma vista deslumbrante.



Acomodações

O Casa Grande Hotel Resort & Spa reúne 265 apartamentos
mais 3 chalés, acomodações de alto padrão, sendo a maior
parte com varanda privativa e todas com ar condicionado,
TV a cabo e acesso à internet wi-fi de alta velocidade.

Entre apartamentos, suítes e charmosos chalés, o hotel
apresenta a seus hóspedes uma concepção diferenciada de
espaço e conforto, que alia o autêntico estilo colonial
brasileiro ao contemporâneo, atendendo desde casais,
amigos, até família inteiras em busca de lazer e de descanso.
Todos os apartamentos têm uma estrutura voltada ao
conforto e privacidade, com áreas de 25 a 53m² de puro
requinte. A decoração foi concebida para harmonizar a
beleza e a funcionalidade. Os detalhes fazem a diferença para
uma experiência única e confortável.
Do total de acomodações, cinquenta e quatro apartamentos
se conjugam para melhor atender as necessidades das
famílias.



Spasissimo

Buscar o equilíbrio entre você e seu corpo, despertando
o prazer e a leveza de viver. Este é o objetivo do
Spasissimo, o mais completo Spa da hotelaria brasileira.

www.spasissimo.com.br
Telefone: (13) 3389-4039

Relaxar é só uma parte do plano!



Gastronomia

A versatilidade dos cardápios, a riqueza de detalhes e o
impecável serviço cinco estrelas fazem da gastronomia do
Casa Grande Hotel Resort & Spa um de seus diferenciais
mais apreciados.

Com 5 restaurantes à sua disposição, os hóspedes
desfrutam de sabores diversos, que vão desde os
tradicionais temperos brasileiros até as particularidades
contemporâneas da curiosa cozinha tailandesa.

O hotel oferece ainda 4 bares que atendem os hóspedes
tanto nos momentos de lazer quanto nas merecidas horas
de sossego.

Os prazeres da alta gastronomia servidos em cada detalhe!



Thai
Com vista panorâmica para o mar, o Thai, reconhecido como uma opção
única de gastronomia tailandesa, inclusive pela Veja Comer & Beber e
premiado com Certificado de Excelência pelo TripAdvisor, tem seu estilo
impresso em sua exótica decoração temática e em seu cardápio com a
releitura dos pratos da Cozinha do Sudeste Asiático. Aberto de sexta à
domingo das 19h00 às 00h00

Restaurantes

Atlântico Frutos do Mar
Com um privilegiado terraço com vista para praia da Enseada, o
Restaurante Atlântico Frutos do Mar oferece os mais frescos pescados,
preparados com diversos utensílios e métodos de cocção que evidenciam
e valorizam os sabores e aromas dos pratos. Aos sábados servimos uma
deliciosa feijoada ao som do chorinho. Aberto todos os dias das 12h00 às
16h00 e das 19h00 às 23h00.
.Vila Rica
Em um ambiente elegante e intimista, com lareira e terraço com vista para 
a piscina, o restaurante Vila Rica, comandado pelo Chef Executivo Michel 
Magano, apresenta um menu com receitas tradicionais, explorando a 
gastronomia de diversas regiões deste país. Piano ao vivo aos sábados.
Aberto às sextas e aos sábados a partir das 19h até 00h.



Casa Grande I
Atende aos hóspedes em ambiente com varanda para a piscina e
decorações tipicamente coloniais, servindo café da manhã, almoço e
jantar (conforme a sua pensão inclusa na diária). Café da manhã: das
07h00 às 10h00 / Almoço: das 12h00 às 15h00 / Jantar: das 19h00 às
23h00

Casa Grande II
Recebe os hóspedes em um amplo ambiente casual, com varanda para o
mar, servindo café da manhã, almoço e jantar (conforme a sua pensão
inclusa na diária). Café da manhã: das 07h00 às 10h00 / Almoço: das
12h00 às 15h00 / Jantar: das 19h00 às 23h00.

Colonial Café
Em uma atmosfera casual com terraço voltado para a piscina, o Colonial
Café recebe hóspedes e visitantes com uma ampla variedade de pratos
leves, lanches, massas e sobremesas. O cardápio também apresenta
opções de receitas saudáveis, sem glúten, sem lactose e vegetarianos.
Aberto todos os dias das 09h00 à 01h00 (a.m).



Lobby bar
A música agradável, o dinamismo dos serviços, o clima de chegada:
tudo contribui para que o Lobby Bar harmonize a descontração de seu
ambiente com uma sofisticada seleção de bebidas quentes, cocktails e
hors d’oeuvres. Aberto todos os dias das 09h00 à 01h00 (a.m).

Bares

Bar da Piscina
Aproximando o lazer e a conveniência, o Bar da Piscina convida os
hóspedes a desfrutarem de uma ampla seleção de drinks e petiscos
sob a sombra dos toldos brancos ou das charmosas palmeiras
tropicais. Aberto todos os dias das 09h00 às 18h00

Bar da Praia
Drinques, petiscos e especialidades brasileiras à beira mar. Aberto 
todos os dias das 09h00 às 17h00.



O Sucesso em cada detalhe!



Em uma área total de 9.000m², o Complexo de Eventos reúne Salas de
Convenções, Salas de Exposições e reuniões no Casa Grande Hotel
atendendo aos mais diversos tipos de eventos com grupos de 30 a
3000 pessoas, proporcionando todos os serviços, versatilidade,
conveniência e infraestrutura de que seus eventos precisam.

Àrea de 1.400m² que se divide em cinco salões independentes que
podem ser integrados para adaptarem-se a qualquer tamanho e tipo
de evento. Cada salão possui uma área de 200m², todos equipados
com projetores, telão e internet Wi-Fi de alta velocidade.
Completando sua estrutura, o Centro de Convenções possui um
amplo terraço com vista para a Praia da Enseada, ideal para
intervalos, coquetéis, coffee breaks e momentos descontraídos.

Centro de Convenções



Salão Imperial

Área: 1400m²
Altura: 
Sala 1, 2 e 3 - 6,50m
Sala 4 - 2,85m
Sala 5 - 3,00m

Imperial Unificado
Área: 800m²



Espaço de exposições

Magnífico espaço com 4.000m² e pé direito variando de
6 a 14 metros, possui um pavimento térreo de 3.000m² e
mezanino de 928m², este amplo espaço à beira-mar é
equipado com elevador panorâmico, sistema de ar
condicionado e projeto de iluminação automatizado,
sendo ideal para feiras, shows, congressos e
convenções. Ladeado por um belíssimo boulevard com
fontes e palmeiras, de frente para a Praia da Enseada,

espaço único em todo litoral brasileiro.



Espaço de Exposições

Área Total: 3828m² de área útil.
Piso Térreo: 3000m²
Mezanino: 828m²
Capacidade Elétrica: 900KVAs.



Espaço de Exposições



Salas de eventos

O Casa Grande Hotel possui quatro opções de salas de
eventos de diversos tamanhos, mais sete salas de apoio
para atender as necessidades do seu evento.



Salão Nobre
O salão Nobre tem 460m² e comporta até 450 pessoas
em formato auditório, podendo ser dividido com
divisórias acústicas, criando 2 salas de 231m².
Possui vista para o mar e um terraço de 190m².



Salão Ouro Preto

A Sala Ouro Preto com 109m² comporta até 80 pessoas
em formato auditório, localizado na área nobre do
hotel, no piso superior.



Salão Tapuia
O Salão Tapuia tem 115m² incluindo 02 salas de apoio
e acomoda até 70 pessoas em formato auditório.

Possui espaço para coffee break exclusivo, no piso
superior.



Salão Tupi

O Salão Tupi tem 126m² e acomoda até 120 pessoas
em formato auditório, possui espaço para coffee
break exclusivo, no piso térreo. .



Salão Tiradentes

A Sala Tiradentes tem 30 m² e funciona como Sala
de Apoio



Salão Inconfidência

O Salão Inconfidência, tem uma área de 154m² dividido
em 05 salas ao lado do Centro de Convenções, com
espaço para coffee break exclusivo.



Salão Diamantina
Um belo espaço de 125m² com um terraço de 91 m² de
frente para o mar, ideal para pequenas reuniões e coquetéis.



Salas de eventos
Salas Área Altura Largura Comp.

Salas 
de 

Apoio
Auditório Escolar Espinha

Formação
”u”

Coquetel

Jantar 
com

palco e 
pista

Jantar 
sem

palco e 
pista

Nobre 1 ou 2 230m² 3,10m 16,67m 13,80m - 200 112 112 47 200 150 200
Terraço 190m² - - - - - - - - - - -
2 sala 
conjugadas 460m² 3,10m 33,0m 13,0m - 450 220 200 60 500 300 400

Ouro Preto 110m² 3,08m 10m 11,0m - 80 70 70 33 - - -
Tapuia 115m² 2,60m Variável Variável 2 70 51 45 21 - - -
Tupi 126m² 2,70m 11,0m 11,0m - 120 80 70 33 - - -
Inconfidência 154m² 2,80m Variável Variável 5 60 33 33 23
Tiradentes 25m² 2,64m Variável Variável 2 20 12 - - - - -
Diamantina 125m² 2,53m 8m 15,80m - 120 63 54 37 100 60 80
Terraço 
Diamantina 91m² 3,55m 3,80m 23,90m - - - - - 90 - -





Departamentos Reservas/Eventos

+55 13 3389-4000
geralreservas@casagrandehotel.com.br
eventos@casagrandehotel.com.br

Departamento Comercial
+55 11 3474-8600
comercialsp@casagrandehotel.com.br


