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Solar das Andorinhas lança rafting diuno e noturno
pelo Rio Atibaia e tirolesa de um quilômetro
Mariza Torelli
Rafting nas noites de lua cheia e a maior tiroleza em hotel do Brasil são
algumas das atrações do Solar das
Andorinhas
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O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas é
um refúgio adorável marcado pela
tranqüilidade, pela diversão e por um
profundo contato com a natureza
preservada e com a história. Agora
inovou em esportes radicais e tornou-se
o único empreendimento a ter o maior
circuito de arvorismo do Brasil, com 28
estações, entre elas a falsa baiana,
spencer,
pinguella
maluca,
ponte
nepoleza, e cipó do Tarzan. Além disso,
a tirolesa tem aproximadamente um
quilômetro de extensão e é a maior
dentro de hotel no Brasil.

Web

Canais
Agenda
Artigos
Beleza
Colunistas
Comportamento
Crônica
Cultura
Decoração
Denúncia
Direito
Educação
Entretenimento
Esoterismo
Especial
Esporte
Gastronomia
Humor

Para incrementar ainda mais as atividades de esportes de aventura, o Solar
firmou uma parceria com a empresa Eco-Ventura, que atua a mais de 10 anos
nesse segmento. A partir das férias de julho os hóspedes poderão realizar o
Rafting pelas águas do Rio Atibaia que corta as propriedades da Fazenda Duas
Pontes, onde fica o Solar das Andorinhas. O circuito tem a duração de uma hora
com cinco quilômetros de extensão, sete quedas e com a novidade do rafting
poder ser realizado também nas noites de lua cheia. Outras atividad es como:
Enduro de Regularidade, Rappel, Parede de Escalada, Mountain Bike, Trekking,
Cavalgada, Enduro de Jeep e Paint Ball também poderão realizadas.
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Sobre o Solar das Andorinhas
O hotel fica distante uma hora de São Paulo, e dispõe ainda de um moderno
parque aquático, composto por três piscinas, sendo uma coberta e aquecida;
biribol e saunas. quadras poliesportivas, de tênis e de vôlei de areia, campos
de: futebol, golfe e minigolfe, pesqueiro, salas de leitura e jogos. Tem também
propostas culturais, como o observatório, o museu de antiguidades, a capela
dos escravos, o imperdível passeio turístico de Maria Fumaça e acesso à
internet banda larga. Diárias a partir de R$ 320,00 para o casal, com todas as
refeições inclusas, ou seja: café da manhã, almoço, chá das cinco e jantar.
Cafezinho está à disposição todo o tempo na recepção.
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Mais informações www.solarandorinhas.com.br

Compras
Notebook 15.4" c/
DVD/CD-RW em 12x de
R$208,25 s/ juros
Impressora Laser c/
Processador Lexmark
12x de R$ 49,92
Tungsten c/ MP3
+Teclado - Grátis Cartão
512MB Palm em 12x de
R$ 91,58
Monitor LCD 17" LG em
12x de R$ 74,92 sem
juros
Samsung X660 GSM c/
Câmera e Viva Voz em
12x de R$ 44,92
Siemens C75 GSM c/
Gravação de vídeo e
Viva-voz em 12x de R$
29,08 s/ juros
Special List: Motorola
Pebl GSM c/ Cam, Vídeo
e Fone em 12x de R$
94,08 s/ juros
DVD Player Portátil c/
DivX e Tela de 7"
Gradiente em 12x de R$
65,75 s/ juros
Câmera Digital 6.0 Mp
Cyber-shot Sony em 3x
de R$ 333,00 sem juros
Câmera Digital 5.0 Mp
+Multifuncional +
Cartão 512 MB em 10x
de R$ 99,90 s/ juros
Filmadora Digital MiniDv
Samsung em 12x de R$
133,25 sem juros
Câmera Digital 6.3 MP +
Cartão 512 MB +
Carregador em 12x de
R$ 74,92 s/ juros
Carregador + 2 Pilhas
recarregáveis por
R$29,90
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Adega Climatizada
Avant-Garde em 12x de
R$ 149,17 sem juros

