6

Turismo

DIÁRIO DA REGIÃO

TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2009

Do século XVIII ao Freestyle
O Solar das Andorinhas, hotel fazenda com construções da época dos escravos e das plantações cafeeiras, dá um salto no melhor estilo radical

Da redação
(cotidiano@webdiario.com.br)
Está em Campinas, cidade
a uma hora de São Paulo, uma
fazenda colonial do tempo dos
casarões de eiras e beiras, dos
coronéis e sinhazinhas, escravos em suas senzalas e histórias de fujões e telhas feitas nas
coxas, das enormes palmeiras
imperiais e do delicado
caramanhão, onde namoravase sob os atentos olhares das
severas senhoras.
As edificações do Solar das
Andorinhas estão preservadas e
há 37 anos funciona como um
hotel fazenda, em 240 m2 de
muito verde. Adaptadas e ampliadas, a estrutura oferece apartamentos confortáveis equipados
com TV, aquecimento central,
frigobar, e internet wireless.
A gastronomia, tão simples
e tão farta como se espera num
hotel fazenda, tem assados deliciosos e doces da época e surpreende pelo cuidado de integrar o hóspede ao ambiente

colonial, num amplo restaurante, tranqüilo e ao mesmo tempo cheio de histórias, contadas
na cozinha dos escravos, onde
degustamos um delicioso
cafezinho.

Descansar e brincar num
parque aquático completo com
piscinas, toboágua, piscina infantil, piscina aquecida, vestiário, castelinho, saunas seca e a
vapor. Passeio a cavalo ou de

charrete, de Maria Fumaça até
Jaguariúna, em cantos e recantos com a paz que se achava
numa época em que os barulhos e motores eram futuro distante.

Adrenalina!
Para quem quer agitar este
ar de passado e agitar os músculos e a cabeça, que tal um
percurso de arvorismo com
mais de 1 km, ter minando

numa tirolesa à beira da piscina? Ou um circuito de rafting
nível 3, descendo pelo rio
Atibaia por 5 km? Ou uma sessão de Paint Ball ou uma parede de escalada, tudo isso dentro do hotel?
E para marcar o olhar radical em seu empreendimento, o
hotel também patrocina dois
pilotos de Freestyle Motocross
(FMX). Na pista de treinos
montada, podemos acompanhar as manobras radicais nas
motos da equipe de Jefferson
Campacci Júnior.
Uma pequena viagem na
história, num salto radical,
Freestyle, este é o Solar das
Andorinhas.
Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas
Rodovia Campinas/Mogi Mirim,
Km 121
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com/
Telefones: (11) 3675-0755
(19) 3757-2700
A equipe do Diário foi convidada
para conhecer o hotel pela
Assimptur Assessoria:
(11) 3954-4500

