Hóspedes do Solar das
Andorinhas ganham ingressos
pra Expoflora
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, localizado em Campinas, preparou
uma grande surpresa para os hóspedes.Quem se hospedar por lá de 01 a 24
de setembro ganhará ingressos pra Expoflora

Quem se hospedar no período de 01 a 24 de Setembro, terá entradas
gratuitas para conferir a Expoflora.
Festejada a 24 anos em Holambra, a Expoflora comemorará a vigésima
quinta edição da Festa Holandesa das Flores, que além da divulgação da
Cultura Holandesa, danças típicas, culinária, artesanato holandês, e as
músicas típicas da cidade,contará esse ano com o super show da Família
Lima, exclusivamente nos dias 02, 03, 07 e 23 de Setembro.

SOLAR DAS ANDORINHAS OFERECE BOA INFRAESTRUTURA
O Hotel conta com 240.000m² de área verde oferece lazer diversificado
para todas as idades, possui um moderno Parque Aquático piscinas
interligadas com toboágua, piscina infantil, biribol adulto e infantil,
passeio de bóia, vestiário, castelinho, saunas seca e a vapor, caminho
da C'alma e mirante, e não para por ai, conta também com arvorismo,
pesque-pague, ponte Pênsil, boate com Videokê, salão de Jogos (pingpong, pebolim e bilhar), campo de Bocha, campo de Futebol Iluminado,
quadras de Tênis Iluminadas, vôlei de Areia, quadra poli-esportiva
Iluminada, campo de golfe e o Observatório Edmund Halley, equipe de
lazer e recreação para adultos e crianças. Um lugar tranqüilo, onde você
consegue descansar e se divertir ao mesmo tempo.
Tudo isso para você se sentir em casa, toda mordomia que você
merece.
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas localiza-se na Rodovia Campinas
- Mogi-Mirim, Km 121.Ness período as diárias para o casal saem a partir
de R$ 280,00 incluindo todas as refeições.
Mais informações e Reservas: (11) 3675-0755 ou (19) 3757-2700 ou
pelo site www.solardasandorinhas.com.br
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