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História, diversão, aconchego e
relaxamento em 240 mil metros
quadrados de área verde. Assim é o
Solar das Andorinhas. O hotelfazenda, que fica em Campinas,
oferece aos seus hóspedes cultura,
lazer e um encontro com a
natureza. Para atestar a beleza, o
local já serviu de cenário para novelas e programas de TV. Isso
porque se trata de uma fazenda colonial do século 18. Lá, o turista
pode se esbaldar com a boa comida caseira, realizar passeio de
maria-fumaça e aprender sobre os costumes e objetos antigos.
Para começar a diversão, o solar possui um parque aquático dividido
em dois núcleos. O primeiro, que se chama Jardim Chuchuá, possui
piscina aquecida, biribol e piscina infantil. O segundo, Reino de A.
Tchibum, conta com duas piscinas interligadas por um toboágua,
uma piscina infantil, biribol, biribinha, passeio de bóia, vestiário,
castelinho, saunas seca e a vapor, caminho da calma e mirante.
Para os que quiserem mais atividades, o hotel-fazenda oferece
arvorismo, pesqueiro, boate com videokê, salão de jogos, campo de
bocha, campo de futebol, quadra de tênis, vôlei de areia, quadra
poliesportiva, campo de golfe e o Observatório Edmundo Halley.
A equipe de recreação acompanha as crianças o tempo todo,
ensinando atividades antigas cada vez mais difíceis de serem
praticadas pelos pequenos, como empinar pipas, brincar de pegapega, amarelinha e queimada.
Para se aprofundar na história do Solar das Andorinhas — antiga
Fazenda Duas Pontes, procure pelo monitor e historiador Gilberto
Alves. Nascido e criado no solar, ele é responsável por saciar a
curiosidade dos turistas, explicando os tempos vividos pelos barões
e seus escravos.
“Possuímos uma área historicamente valiosa. Estamos investindo
agora no processo de restauração dos prédios. Aqui, temos
inúmeros objetos que eram utilizados nos séculos passados pelos
escravos e pela casa da fazenda. Uma das histórias mais pitorescas
é a da namoradeira. No século 18 era muito comum uma mulher ser
prometida a um homem, ainda na infância. Quando se conheciam,
tinham que passar pela namoradeira (que ainda existe na fazenda).
Se os dois saíssem pelo mesmo lugar da namoradeira, era sinal de
que o casamento estava certo, caso contrário, nada feito. O noivo
não tinha aceitado a noiva. A opção era dada apenas ao homem”,
explica.
Gastronomia
A comida caseira sai direto do forno a lenha para a mesa. Uma
infinidade de pratos típicos da fazenda ficam à disposição dos
hóspedes. Arroz fresquinho, lagarto assado, torresmo, couve
refogada, galinhada, entre outros. Tudo muito bem temperado. Vale
destacar a variedade de saladas e os doces, como o pudim de leite,
goiabada, arroz doce, doce de leite e bolos.
Para o café da manhã e almoço não esqueça de solicitar um dos
segredos do cozinheiro José Carlos Silva de Freitas, a omelete. A
imensa fila de comilões é rotineira em frente à chapa e as espátulas
de Freitas.
Maria-fumaça
César Eduardo Vaz, professor de educação física dedica seus finais
de semanas à maria-fumaça, sua grande paixão. Monitor há mais de
dez anos e trabalhando na linha férrea Anhumas-Jaguariúna, ele se
emociona ao relembrar as várias histórias que fazem parte da sua
carreira. Sob o comando do passeio, ele segue relatando fatos
marcantes sobre o lugar. “Muitas histórias engraçadas já
aconteceram durante todos esses anos de profissão. O que mais
gosto é de transmitir segurança. Lembro-me que uma vez uma
menina de cinco anos estava morrendo de medo de andar no trem.
Durante todo o tempo ela foi no meu colo. No final, ganhei um
abraço e um beijo apertado. Essa é a melhor recompensa do meu
trabalho”, conta.
O passeio de maria-fumaça é imperdível para quem estiver
hospedado no Solar das Andorinhas. O transporte é de trator (5
minutos) até a Estação Artur Furtado, próxima ao hotel.
O repórter-fotográfico viajou a convite do Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas
ANOTE NA AGENDA
Solar das Andorinhas
Preço: R$ 1.360,00 o casal com todas as refeições incluídas (feriado
de 12 de outubro); demais finais de semana
R$ 499,00 casal; R$ 35,00 (day use). Pacotes especiais para terceira
idade, que contam com cinco dias de hospedagem e o pagamento é
dividido em 10 vezes. O programa de parceria com o pólo comercial
dá direito aos hóspedes (da terceira idade) conhecerem cidades
turísticas da região como, Valinhos, Vinhedo, Pedreira entre outras.
Endereço: Rodovia Campinas/Mogi-Mirim, Km 121.
Informações e reservas: (11) 3675-0755 ou (19) 3757-2700
Site: www.solarandorinhas.com.br

