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Feriado de novembro com aventura
no Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas
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O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas é o
hotel fazenda mais antiga do Brasil, fica na
centenária Fazenda das Duas Pontes, palco
da agricultura cafeeira na região, localizado a
apenas uma hora e meia de São Paulo, no km
121 da Rodovia Campinas / Mogi Mirim.
São 83 apartamentos todos equipados com
conexão automática e gratuita coberta pelo sinal wirelless além dos
apartamentos os salões de eventos, restaurantes e áreas de convivência também
possui essa cobertura.
Privilegiado pela natureza é o único hotel com o maior circuito de arvorismo do
Brasil, são 28 estações e muitos outros obstáculos para tornar ainda mais
emocionante. Além do Arvorismo, tem também a Tiroleza com aproximadamente
1 km de extensão e pra fechar com chave de ouro e com muita adrenalina, vale a
pena fazer também, o Rafting com saída do próprio hotel, o percurso tem
aproximadamente 5 km de descida pelo Rio Atibaia, por ser o único rio da região
onde não há seca durante o ano todo, é permitido ser praticado o Rafting noturno
em noites de lua cheia. E para completar toda essa adrenalina ainda temos outras
atividades como: Rappel, Parede de Escalada, Paint Ball e para quem gosta de
emoção, o balonismo, todas essas opções no próprio hotel. O custo para a
realização desses esportes deve ser consultado na recepção do hotel. E para as
atividades empresariais como Enduro de Regularidade de Jeep, Mountain Bike,
Trekking, e Cavalgada o agendamento deve ser antecipado.
Dispõe do mais completo e moderno parque aquático, composto por três
piscinas com três toboáguas interligados, bar com cascata, piscina aquecida,
piscina para biribol e saunas. Lá os hóspedes podem também utilizar a quadra
poliesportiva, quadra de tênis e de vôlei de areia, campo de futebol, minigolfe, o
pesqueiro, a sala de leitura e de jogos. O Hotel Fazenda apresenta também,
propostas culturais como o observatório, o Museu de Antiguidades, a Capela dos
Escravos e o passeio turístico pelos seus pontos históricos.
Para o feriado de 20 de novembro o Solar das Andorinhas preparou pacote
especial com 4 diárias a partir de R$ 2.314,00 o casal com pensão completa e
cortesia de 02 crianças até 11 anos por família.
Informações e reservas (19) 3257-1414 / 3757-2700 (11) 3675-0755 ou
www.solardasandorinhas.com.br
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