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Casagrande Hotel & Beach Club
Rua Los Lobos e Route 10, km 182.5, José Ignacio, Maldonado, Uruguay

Um esconderijo localizado na baía de José Ignácio, imerso em uma floresta de
pinehiros e a poucos passos da Praia Mansa e da cidade. Oferecemos quartos
superdimensionados e acomodações em estilo residencial de um, dois e três
dormitórios que criam a combinação perfeita de serviços e comodidades de
hotel com a praticidade e familiaridade de um apartamento.

Reservas: +598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

Hotel: +598 44 863 500 / WhatsApp +598 95 763 333

info@casagrande.club



Estamos localizados no acesso a José Ignácio, perto de tudo e de todos. O
cenário incomparável de Casagrande permite você desfrutar de todas as
atividades diurnas e noturnas de José Ignácio perto do hotel.
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Check in 15h - Check out 11h

Serviços
59 quartos e apartamentos

Incluído

Como chegar 


Piscina externa aquecida

Kits de praia

Aeroporto de Punta del Este ( 52 km) Transfer (custo adicional) 

Aeroportode Montevideo (145 km) Transfer (custo adicional)

Restaurante e loja

Kits de ioga

LOCALIZAÇÃO AQUI

Bar da piscina (durante o verão)

Kit fitness

150 MB de Wi-Fi grátis
Atividades
Recepção e concierge 24 horas
Equipe multilíngue
Terraço para eventos privativo
Churrasqueiras compartilhadas
Serviço de limpeza diária

Custo adicional
Aluguel de bicicleta

Casagrande Hotel 

& Beach Club

Serviço de lavanderia

Praia Brava


Aluguel de churrasqueira

1.2 km

Praia Mansa


400 m

Babá

Kitesurf

Parador La Huella


Andar a cavalo

Estacionamento fechado gratuito

Caiaque

Café da manhã (com custo adicional)

Atividades de verão
para crianças

Aberto todo o ano

Lugares proximos

Sustentabilidade
Estamos empenhados em desenvolver a nossa atividade de forma sustentável,
e por isso implementamos medidas amigas do ambiente, com um método de
construção com impacto mínimo e práticas diárias que procuram reduzir a
nossa pegada de carbono.

1.5 km

Farol de José Ignacio


1.9 km

+
+
+
+

Lagoa José Ignacio – 6,6 km

Ponte Laguna Garzón – 7,7 km

Vinícola Oceânica – 14,5 km 

MACA - Fundação Atchugarry – 22km  


+
+
+
+

La Barra – 22 km

Punta del Este – 30 km

Pueblo Garzón – 32.9 km  

Bodega Garzón – 43.5 km

casagrande.club

Quartos &
Apartmentos
Nossos quartos e apartamentos foram
cuidadosamente projetados em um estilo
minimalista de praia. Os protagonistas de nossas
instalações são as cozinhas integradas e
totalmente equipadas e as grandes janelas do chão
ao teto que oferecem muita luz natural e vista para
o jardim ou para o mar. Por sua vez, a maioria dos
quartos e apartamentos contam com terraços
privados que oferecem uma experiência
acolhedora ao ar livre. 




Facilidades

Oferecemos uma ampla gama de opções, desde
estúdios a apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios.
Seja que viaje sozinho, em casal, em família ou com
um grupo de amigos, vai encontrar em
Casagrande o lugar perfeito para as férias dos seus
sonhos em José Ignácio.

Cozinha completa

Ar condicionado quente/frio

Banheiro com chuveiro

Wifi grátis

Lençóis de algodão de 220 fios

Cofre eletrônico

Secador de cabelo

Itens de banheiros ecológicos

TV 32 polegadas com TV a cabo

Tipo de sala

Capacidade

Área total

Terraço
privado

Quartos de
dormir

Banheiros

Vista do
oceano

Vista da
floresta

quantidade

Estúdio + terraço

2 adultos

46 m2

sim

não

1

não

sim

11

Suíte de 1 quarto

2 adultos + 1 criança em sofácama (com custo adicional)

55 m2

não

1

1

não

sim

7

Suíte de 1 quarto +
terraço *(twin ou king)

2 adultos + 1 criança em sofácama (com custo adicional)

66 m2

sim

1

1

não

sim

22

Apartamento família 

2 quartos *(twin ou king)

2 adultos + 2 crianças + 1
criança em sofá-cama (com
custo adicional)

85 m2

sim

2

2

não

sim

4

Apartamento de 

2 quartos + terraço
*(twin ou king)

4 adultos + 1 criança em sofácama (com custo adicional)

100 m2

sim

2

2

não

sim

11

Apartamento de 

2 quartos + terraço +
vista do oceano

*(twin ou king)

4 adultos + 1 criança em sofácama (com custo adicional)

150 m2

sim

2

2

sim

não

4

Apartamento de 

3 quartos + terraço
*(twin ou king)

6 adultos

1 40 m 2

sim

3

2

não

sim

3

Apartamento de 

3 quartos + terraço +
vista do oceano 

*(twin ou king)

6 adultos

150 m2

sim

3

2

sim

não

3
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Gastronomia
La Despensa é a nossa loja boutique de alimentos
onde encontrará tudo o que não se encontra em
José Ignacio: alimentos selecionados de origem e
produção local, snacks, ingredientes, petiscos
gourmet, bebidas e produtos essenciais.


Também oferecemos deliciosos cafés da manhã e
refeições ao longo do dia para saborear no nosso
restaurante ou para levar.
Aberto o dia todo, todos os dias.
*Reserva exclusiva a partir de 15 pessoas em temporada média e baixa.

*Reserva exclusiva a partir de 30 pessoas em alta e super alta temporada.

Eventos
LUGAR

metros 

quadrados

Capacidade 

de coquetel

Capacidade 

de assentos

Terraza

367 m2

200 pessoas

não

La Despensa indoor

80 m2

40 pessoas

32 pessoas

La Despensa outdoor

124 m2

100 pessoas

40 pessoas

Sazonalidade
TEMPORADA

MESES

SUPER ALTA

meados de dezembro a meados de janeiro

ALTA

meados de janeiro, fevereiro, carnaval e Páscoa

Média

março, abril, outubro e novembro

Baixa

maio a setembro

Contato
info@casagrande.club
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Reservas
+598 4244 0229 / WhatsApp +598 9552 1999

Hotel
+598 4486 3500 / WhatsApp +598 9576 3333

Mídia social
casa_grande
casagrandehotelandbeachclub



