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SOLAR DAS ANDORINHAS CRIA TARIFA ESPECIAL
PARA A MELHOR IDADE
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas desenvolveu um trabalho exclusivo para a melhor idade, que
oferece diversas atividades para melhor socialização, aumento da auto-estima e melhorar a qualidade
de vida.
O Solar das Andorinhas foi uma autentica fazenda colonial de 1796, com sua arquitetura de construções
preservadas e tombadas como Patrimônio Histórico pela Prefeitura Municipal de Campinas e Condephat
(Diário Oficial de 19/08/20) foi uma das maiores produtoras de café do estado de São Paulo e hoje é o
hotel fazenda mais completo do Brasil.
Além de encontrar todo o conforto e tranqüilidade que procura, o visitante pode desfrutar de toda infraestrutura cultural e de um lazer jovem e dinâmico, acompanhados por monitores especializados.

LAZER OFERECIDO NO HOTEL
Passeio histórico. Um passeio cheio de nostalgia e conhecimento. Além de preservar sua
cozinha com fogão a lenha e conhecer muitos fatos curiosos da nossa historia.
Parque aquático. Possuímos duas piscinas com três toboáguas interligados, além de uma
piscina infantil com chafariz, além de contarmos com um bar molhado com cascata e um deck
onde serão servidas as refeições.
Visita à E.T.A. Estação de Tratamento de Água onde possibilita o conhecimento do processo de tratamento e
filtragem, observando a captação da água bruta (suja), passando pela decantação até o filtro de areia e a cloração.

Observatório E. Halley. Atividade abordando a astronomia com palestra dos astrônomos
do Planetário de Campinas podendo observar os astros, constelações, etc.
Viveiro de Alves. Local onde se preservam algumas espécies de aves como: arara azul,
pavão entre outros.
Passeio de trenzinho pelo hotel. Conhecer o solar cantando e se divertindo em um
trenzinho.
Bailinho. Um divertido bailinho com musicas dos anos 60 e 70.
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Parabéns para os aniversariantes. No chá da tarde e um delicioso bolo para comemoração
dos aniversariantes.

A diária especial para terceira idade inclui: jantar, chá com biscoitos à noite, pernoite, café da manhã, almoço e sai a
partir de R$ 99,00 por pessoas acima de 60 anos. O Hotel oferece uma grande quantidade de espaços para lazer
composto de parque aquático com três piscinas e três toboáguas, piscina de biribol adulto e infantil, campo de
futebol com iluminação, vôlei de areia, quadra de tênis, mini-golf, play-ground, boate com videokê, quadra poli
esportiva, piscina aquecida, arborismo, observatório, etc.

O Hotel fica no Km 121 da Rodovia Campinas/Mogi Mirim. Informações e reservas pelos telefones (11)
3675 0755, (19) 3757-2700 ou (19) 3257-1414. ou através do site: www.solarandorinhas.com.br .
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