
Construído em 1972, o Casa Grande Hotel Resort & Spa está localizado na praia da 
Enseada, no Guarujá e é um dos endereços mais chiques e elegantes da costa brasileira. 
Desde 1994 quando seus atuais proprietários o adquiriram, o Hotel tem passado por 
uma completa renovação e conquistou no ano de 1998 o status de Resort 5 estrelas.

O Casa Grande Hotel Resort & Spa �ca em um dos pontos mais badalados da Praia da 
Enseada, cujas areias brancas estendem-se por cerca de 5 km. Com excelente localização 
o hotel está a apenas 70 km de São Paulo, 90 km do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos e apenas 15 minutos de helicóptero de São Paulo.

O Casa Grande Hotel é um resort 5 estrelas à beira-mar, construído em 
autêntico estilo colonial brasileiro, localizado numa área de 45.000 m².
265 apartamentos e 03 chalés, todos com wi-�, sendo a maior parte com 
varandas privativas. 06 suítes são decoradas em estilo contemporâneo, 
com terraços privativos, vista piscina e parcial mar.
Heliponto.
02 quadras de tênis e 01 poliesportiva, todas iluminadas.
Spasissímo: Spa completo, oferecendo tratamentos médicos e estéticos.
9 restaurantes e bares.
Piscinas externa e interna climatizadas.
Estrutura completa para eventos de pequeno e grande porte.
Casa da Criança 

Ficha Técnica

O Hotel

O Casa Grande Hotel possui 268 acomodações, todas com acesso a 
internet de alta velocidade/wi-�, a maior parte com terraços privativos, 
vista parcial para o mar ou uma sensacional vista para os jardins 
tropicais. Decorados com móveis contemporâneos, são completamente 
equipados com televisão a cabo, minibar, telefones com voice mail, 
cofre privativo, camas king size, queen ou twin, e detector de fumaça. 
Além dos 259 apartamentos, o hotel oferece 3 chalés e 6 suítes master 
com 2 ou 3 apartamentos, living com lavabo, DVD, terraços privativos, 
vista para a piscina e parcial para o mar.

Acomodações

Centro de Convenções e Eventos com 1.400 m² distribuídos em salões de 
reuniões modulares, cada um com 200 m² de área e terraços com vista para 
o mar, oferecendo serviços de excelência para reuniões, eventos e 
banquetes.
1.000 m² distribuídos em 6 salões de reuniões com áreas de 30 m² a 460 m².
Espaço de Exposições: 3.828 m² de área para eventos, convenções, feiras, 
exposições, workshops e banquetes.
Acesso a internet de alta velocidade/wi-� em todos os salões.

Espaço de Eventos

Localizado à beira-mar em frente à praia da Enseada/Guarujá e integrado 
ao hotel por um maravilhoso boulevard com fontes e palmeiras imperiais, 
formando com o Hotel um grande “Complexo Colonial”.

Piso com granilite polido e acabamentos em latão e um moderno sistema 
de iluminação e de ar-condicionado, próprio para atender a qualquer tipo 
de evento (feiras, shows, etc).
Área total: 3.828 m² de área útil.
Piso térreo: 2.960 m² de área.
Mezanino: 828 m² de área.
Capacidade para exposições e feiras: até 105 stands no piso térreo 
medindo 3 x 4 m² e 25 stands no mezanino.
Altura: Variável de 6 m nas laterais a 14 m no vão central.

Espaço de Exposições

Restaurantes e Bares
Restaurante Atlântico Frutos do Mar
Entre lagostins, bacalhau, polvo e camarões, o Atlântico Frutos do Mar faz 
uma homenagem às mais nobres receitas portuguesas, com menu a la 
carte, mesas próximas à piscina e vista privilegiada para a praia da 
Enseada. 
 
Restaurante Thai
Sob os encantos da decoração temática e a brisa do deck à beira-mar, o 
restaurante Thai oferece para hóspedes e visitantes o melhor da culinária 
tailandesa, representado por pratos irresistivelmente surpreendentes.

Restaurante Bistrô Saint Malo
O Bistrô Saint Malo oferece um excelente cardápio da tradicional 
gastronomia francesa.
 
Restaurantes Casa Grande I e II
Recebe os hóspedes em um amplo ambiente casual, com varanda para o 
mar e piscina, decorações tipicamente coloniais, servindo café da manhã, 
almoço e jantar (conforme a pensão inclusa na diária).
 
Restaurante Spa
Com culinária saudável e balanceada, o Restaurante Spa é dedicado 
especialmente aos hóspedes que cuidam do corpo e da mente mas não 
abrem mão dos prazeres de uma saborosa refeição. 
 
Colonial Café 
Com terraço voltado para a piscina, o Colonial Café recebe hóspedes e 
visitantes com refeições rápidas, aliando seu ambiente casual aos 
segredos mais valiosos da cozinha mediterrânea.
 
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 so�sticada seleção de bebidas quentes, cocktails e 
hors d’oeuvres.
 
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.
 
Bar da Praia
Drinques, petiscos e especialidades brasileiras à beira-mar.
 

Departamento Comercial
Av. Cidade Jardim 400, 9° andar
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Departamento de Eventos
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Guarujá/SP-Brasil. CEP 11440-530
eventos@casagrandehotel.com.br
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