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Interior

Qualidade de vida e muita natureza
Situado em Campinas, hotel fazenda é um dos mais completos do Brasil em infraestrutura, acomodações, lazer e história
Divulgação

JULIANA MIRANDA
DIVERSÃO: No Solar das
Andorinhas é possível se
divertir dentro e fora do
complexo. Não faltam opções

De Campinas

Acomodações
Os 83 apartamentos apresentam conforto, espaço e uma decoração rústica e são equipados
com televisão, ducha com aquecimento central, frigobar, serviço
de telefonia e sinal wirelless com
conexão automática e gratuita.
Este último, além dos apartamentos, cobre também os salões de
eventos, restaurante e áreas de
convivência.
O Solar dos Bebês consiste em
uma grande sala de recreação
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Diferenciais
O empreendimento patrocina três pilotos de Freestyle Motocross (FMX). Eles treinam em
uma pista reservada dentro do
hotel, em uma rampa de 19 metros. Esta modalidade consiste na
realização de manobras no ar.
Há também o passeio de trem
Maria Fumaça até a cidade de
Jaguariúna, partindo da estação
Desembargador Furtado e passando pela Carlos Gomes, que
foi restaurada e pode ser palco
de variados eventos.
O observatório Edmund Halley
é outro diferencial, onde é possível conhecer um pouco sobre
o sistema solar assistindo a uma
palestra com astrônomos convidados e até ver, por meio de
um telescópio refletor, alguns
planetas.
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Já imaginou um único lugar
que misture diversão, adrenalina,
tranquilidade e cultura, além de
natureza? Esta é a combinação
perfeita para quem quer passar
dias de lazer com a família em
uma cidade que possui um dos
melhores índices de vida do interior de São Paulo: Campinas.
Há cerca de duas horas de Mogi
das Cruzes, o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas reúne atividades de aventura, boa gastronomia, cultura e infraestrutura
inquestionável. É o único hotel
que, dentro do próprio espaço,
oferece mais de dez atividades,
incluindo esportes radicais, e que
a 800 metros da recepção proporciona aos hóspedes o embarque
em uma locomotiva antiga.
O hotel conta com lazer diversificado para todas as idades e
eventos em geral, com um moderno Parque Aquático com piscinas interligadas com toboágua,
piscina infantil, piscina aquecida,
biribol adulto e infantil, vestiário,
castelinho, saunas seca e a vapor e mirante, além de pesquepague, ponte pênsil, boate com
videokê, salão de jogos (pinguepongue, pebolim e bilhar), campo de bocha e de futebol e quadras de tênis iluminadas, vôlei
de areia, quadra poliesportiva,
campo de minigolfe e completa
equipe de lazer e recreação para
adultos, crianças e em especial
para a melhor idade.
O Solar também oferece circuito de arvorismo, passeio a cavalo ou de charrete e, para os
apaixonados por esportes radicais, o rafting, com saída do
próprio hotel. O percurso tem
aproximadamente cinco quilômetros de descida pelo rio Atibaia, por ser o único rio da região onde não há seca durante o
ano todo. E para completar toda
essa adrenalina, tem ainda outras atividades, como paint ball,
rapel, parede de escalada, torre
aventura e balonismo. Todas estas opções podem ser feitas no
próprio hotel.

Idosos têm
atividades
diferenciadas
O Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas, além de
tudo o que oferece, realiza projetos voltados para
a terceira idade e crianças.
Para os idosos, as atividades incluem caminhadas
pela área verde do hotel e
ginástica, futebol andante e vôlei. As partidas de
bingo, dominó e baralho
também são sempre animadas.
Em 240 mil metros quadrados de área verde, uma
impressionante diversidade natural, cultural e histórica atrai escolas e estudantes de todas as idades
movidos pela curiosidade e
pela diversão. Os recursos
naturais, a infraestrutura e,
principalmente, o fato de
ter sido cenário da história do nosso País fazem do
hotel o lugar ideal para a
realização de programas
de Estudos do Meio, Lazer
Educacional e Atividades
Recreativas.
O Estudo do Meio é a
investigação do conhecimento no próprio ambiente.
Trata-se de uma atividade pedagógica diferente e
motivadora que estimula a
pesquisa, a observação, a
interação, a sociabilidade
e a cooperação, e proporciona ao aluno reflexões e
aprendizados significativos. No local, foi instalada
uma base de bombeiros
voluntários, que atende a
população daquela região,
com mais de 70 homens
treinados.
Além de todo o conforto e lazer para as famílias,
o Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas também organiza eventos empresariais,
encontros e festas em geral. Sua capacidade para
eventos de um dia é de até
cinco mil pessoas. O Centro
de Convenções conta com
tudo o que uma empresa
precisa para realizar um
evento de sucesso.
Além da estrutura aprimorada, a logística de trabalho da equipe, acostumada a atender organizações
de todos os tamanhos e
segmentos, proporciona
segurança, tanto para os
organizadores como para
os participantes. O empreendimento faz agendamento para períodos diurnos e
noturnos e conta com estacionamento. (J.M.)
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monitorada, com brinquedos e
atividades desenvolvidas pelo monitor. Sempre pensando em oferecer o melhor, o Solar também
tem chalés especiais para pessoas com animais de estimação de
pequeno e médio porte.
A fazenda, de arquitetura colonial, foi uma das maiores produtoras de café do Estado de São
Paulo e, hoje, é um dos hotéis
mais completos do Brasil, com
37 anos de atividade. São 240 mil
metros quadrados de área verde, muita paisagem e um complexo voltado ao lazer, com alta
dose de cultura. As edificações
estão preservadas e, desde 2004,

são tombadas como Patrimônio
Histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Campinas (Condepacc).
Para o feriado de Corpus Christi, o hotel preparou um pacote
com quatro diárias (de 10 a 14
de junho) a partir de R$ 2.158,40
o apartamento para casal com
todas as refeições inclusas e cortesia de uma criança até 12 anos
por família no mesmo apartamento. Além disso, oferece uma
programação especial que vai
de passeios históricos até desafios e aventuras. Informações e
reservas: www.solardasandorinhas.com.br.
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