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Senha: casagrande2022

La Despensa
Aberto todos os dias das 8h a 22h

O nosso restaurante onde pode desfrutar de café 

da manhã, almoços, snacks e jantares 

preparados com produtos frescos e sazonais, 

uma vasta selecção de vinhos, coquetéis e 

bebidas para cada momento do dia.

*Para serviço de quarto, take away e/ou 
consultas ligue para o ramal 403.

Café da manhã
Das 8h a 11h


Verifique se está incluído na sua reserva.

Piscina exterior
Das 8h a 22 h


Aquecida durante o verão.

*Os alimentos e bebidas não são permitidos 
dentro da piscina.

Jacuzzi
Para uso comum junto à piscina. 


*Deve ser reservado com antecedência, sem custos.

Serviço de praia
No seu quarto encontrará um kit de praia 

(gelados e chapéus-de-chuva) que poderá 

utilizar livremente durante a sua estadia.


*Antes de fazer o check-out, deve deixá-lo de 

novo na sala. Caso contrário, procederemos à 

cobrança do custo do kit. (Infantil: 150 USD 

Guarda-chuva: 100 USD).

Bem-vindos a

Casagrande 

Hotel & Beach Club
Esperamos que você tenhafeito uma 
viagemagradável e esteja prontopara 
descansar e curtirCasagrande e José 
Ignacio.


A seguir lhefacilitamos as seguintes
informações, para quevocê possa aproveitar 
aomáximo sua estadia conosco.

Front Desk 24 horas

Whatsapp +598 95 763 333 

Telefone +598 44 863 500

Do seu apartamento Discar extension 0

https://casagrande.club/es/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=59895763333&text&app_absent=0


Toalhas de praia/pool
No check-in dar-lhe-emos um cartão válido para 

uma toalha para cada pessoa da reserva. Pode 

trocar este cartão na recepção por uma toalha em 

qualquer altura, ou trocar uma toalha por outra se 

o tiver usado e quiser uma nova.


*No check out deve devolver à recepção a mesma 

quantidade de cartões (ou toalhas) que lhe foram 

entregues no check in, caso contrário, 

procederemos à cobrança do custo dos cartões/

towels em falta (Toalha: 25 USD).

Estacionamento
O estacionamento está sujeito à disponibilidade 

e por ordem de chegada.


*Não são reservados espaços, excepto para os 

proprietários.

Grills para o seu terraço
As grelhas móveis estão disponíveis e podem 

ser levadas para o terraço do seu quarto a 

pedido na recepção.


*Sujeito à disponibilidade.

Grills
Para uso comum no terraço do 4º andar. Inclui 

cesto com lenha, fósforos e loiça necessária 

(capacidade máxima 12 pessoas).


*Deve ser reservado com antecedência na 

recepção. Tem um custo de 100 USD.

Bicicletas
Uso gratuito. Solicitar na recepção.

Equipamento para 
yoga e gym

Contamos com equipamentopara yoga e 

treino funcional a empréstimo para nossos 

hóspedes. Por favor solicitarem Front Desk.

Sala de Lazer
Para uso de hóspedes localizada no nível da 

garagem. Para utilizar as máquinas, descarregue 

a aplicação "Speed Queen Insights".

Serviço de limpeza
Das 10h a 19h


Em caso de preferir umhorário específico, 

coordenarpreviamente. O serviço delimpeza  

não inclui lavagemde louças. 


Lhe solicitamosentregar o apartamento com

a louça limpa e em seu lugar.Contamos com 

lixeiras nagaragem.

*O serviço de limpeza nãoincluem lavar louça.

Não é permitido fumar emespaços fechados. 
Tal infracção será punível com uma coima de 
250 USD.

Não é permitid o pendurarroupas nas 
varandas



Informação útil

O que fazer perto do hotel?

Bodega Alto de la Ballena


Rota 12 km 16.400, 
Maldonado


@altodelaballena

Bodega Oceánica


Rota 9 km 157, 


José Ignacio


@bodegjoseignacio

Wineries

Bodega Garzón


Rota 9 km 175,5,


Cidade de Garzon


@bodegagarzon

Bodega Viña Edén


Rota 12 km 26, 


Cidade de Edén


@vina_eden

Sacromonte


Caminho La Guillermina 


km 7, Maldonado


@sacromonte_wine

Hopupu - Escola de surf


Praia Brava, José Ignacio


@escuela_de_surf_hopupu

Sports

Esportes náuticos 


Lagoa José Ignacio


@kiteywindsurflaura

Haras Godiva


Caminho Escola N° 41,  


JoséIgnacio


@harasgodiva

Las musas


Caminho Sainz Martínez 


km 2 


@lasmusas.uy

Wellness

Pure Wellness


Caminho Sainz Martínez 2ª 
portão


@purewellness.uy

The Shack


Baía Vik


@theshackwellness

Galería Los Caracoles


Rua Los Biguá, esquina com 
a Rua Sainz Martínez, 


José Ignacio


@galerialoscaracoles

Casapueblo


Punta Ballena 
@clubhotelcasapueblo

Art & Culture

Fundación Atchugarry & 
MACA


Rota 104 km 4.500, 
Manantiales

@maca.fundacionpabloatchugarry

Galería SILU


Rota 10 km 163.5


@galeriasilu

Museo Ralli


Rua Los Arrayanes sem 
número na esquina da Rua 
Pitangas, Punta del Este


@museoralli 

Garzón

Restaurante Garzón by 
Francis Mallman 

Estrada da Capela eCosta 
de José Ignacio


@restaurantegarzon

( $$$$$ )


L'Auberge 

Carnousie e Av. del Agua


@hotel_l_auberge

( $$$ )


Bungalow Suizo  

Av. Roosevelt e rua C. Oslo


@bungalowsuizo

( $$$$ )


481 Gourmet

Av. Pedragosa Serra quase 
esquinarua San Francisco 


@481gourmet

( $$$ )


Parador I’Marangatú 

Parada 7, Praia Mansa


@imarangatubeach

( $$$$ )


Punta del Este

Mercado Verde 

Rua  24 entre 27 y 28


@mercadoverde

( $$ ) vegan


Parador Magnum 

Parada 19, Praia Mansa


@be.magnum

( $$$$ )


Picniquería 

Rua Iguazú e rua Pilcomayo


@picniqueria

( $$ )


El Abasto Bakery & 
Almacén 

Av. Pedragosa Sierra e Bvar. 
Artigas


@elabastobakeryalmacen

( $$ )


Pueblo Garzón


Rota 9 km 175, pegue uma 


estrada de cascalho e avance 


17 km


@pueblogarzon 

Rural

Lapataia      

Parada 45 da Mansa, 


Punta Ballena


@lapataia

Crianças


Pueblo Gaucho      

Rua E. Regules e Rua Los 
Tilos, Rincón del Indio 


@pueblogaucho.uy

Crianças


Siga-nos nas redes e fique por dentro de todas 
as nossas novidades

bbb

Rua Los Lobos e Route 10, km 182.5, 


José Ignacio, Maldonado, Uruguay

Panadería José Ignacio 


Rota 10 km 20.402


@panaderiaji

( $$ )


José Ignacio 

Parador La Huella 

Rua Los Cisnes e Praia 
Brava


@lahuella.parador

( $$$ )


Solera Bar de Tapas 

Rua Eugenio Sainz Martínez 
e Rota 10


@soleravinosytapas

( $$$ )


Experiências gastronômicas

Cruz del Sur 

Praça José Ignacio


@cruzdelsurfarm

( $$$ )


Marismo 

Rota 10 km 185,La Farola, 


Arenas de José Ignacio


@restaurantmarismo

( $$$$ )
 La Susana 

Rota 10 km 182.5


@lasusanajoseignacio

( $$$$ )


Ánfora 

Av. José Ignacio e rua Las 
Toninas


@anfora_lajuanita

( $$ )


Destino 

Rua RepArgentina entreAv. 
Soria erua Las Focas 


@destinosushiwok

( $$$ )


La Juanita

Rizoma 

Rua Los Lobos esquina rua 
República Argentina


@rizoma.lajuanita

( $$ )


La Olada 

Av. José Ignacio entre Av. 
Héctor Soria e Las Focas


@laoladarestaurant

( $$$ )


La Barra | Manantiales

El Abrazo 

Rua Los Talas, entre rua El 
Edén e JoséIgnacio, 
Manantiales


@elabrazo

( $$$$ )


Borneo coffee 

Rua 10 e Los Ensueños


@borenocoffee.uy

( $$ )


O’Farrell Kitchen 

Rua Elmanantial e rota 10 


km 164,5,Manantiales


@ofarrellkitchen

( $$$$ )


Fish Market 

Rota 10 e Maldonado 


@fishmarket.uy

( $$$ )


La Linda 

Rua 18 de Julio e rua 
Montevideo


@lalindabakery

( $$$ )
 Elmo 

Rua Los Bonitos e rua El Cinto


@elmorestobar

( $$$ )


Juana 

Rua Atalayaesquna rua 
Héctor Soria


@juanacocinabar

( $$$ )


Check-in a partir das 15h. Agradecemos que nos 

informe a sua hora prevista de chegada.

Check out até as 11h.

No ato da inscrição, deverão apresentar o documento 

de identidade válido (bilhete de identidade, RG ou 

passaporte) de todos os hóspedes a hospedar, 

incluindo bebês e crianças.

Se você precisar de um transfer para chegar ao nosso 

estabelecimento, podemos coordená-lo com prazer. A 

disponibilidade de táxis em José Ignacio é limitada. 

Por este motivo, recomendamos ter um veículo, se 

você não tiver o seu próprio, podemos fornecer o 

aluguel de carro.

Serviço de Concierge: na Recepção podemos auxiliá-

lo com reservas em restaurantes ou atividades 

adaptadas ao seu gosto.
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