publicidade

Para quem gosta de esportes de aventura

Outras seções do Feriadão.com
Hospedagem: veja as promoções em hospedagem!

(06 de agosto de 2007)

Ilhéus, BA- Cana Brava Resort
O Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas possui o maior circuito
Eldorado, SP- POUSADA TRÊS COLINAS
de arvorismo do Brasil, com 28
estações, entre elas a Falsa
Foz do Iguaçu, PR- Savaris Apart Hotel
Baiana, Spencer, Pinguella Maluca,
Ponte Nepoleza, Cipó do Tarzan,
-- Mais opções -Ponte das Bolachas e muitos
outros obstáculos para tornar ainda
Especiais: veja as últimas notícias e dicas do Feriadão.com!
mais emocionante. Além do
Arvorismo, tem também a Tiroleza com aproximadamente 1 km de
(21/09/2009) Princesas do Mar no Acqua Mundo.
extensão, e pra fechar com chave de ouro e com muita adrenalina,
(21/09/2009) Muquém atrai romeiros mas oculta suas
vale a pena fazer também o rafting que sairá do próprio hotel. São 7
belezas naturais.
quedas e o percurso terá aproximadamente 5 km de descida com
(21/09/2009) Mogi Mirim planeja tornar-se Pólo
nível de corredeira II pelo Rio Atibaia, que é o único rio da região
onde não há seca durante o ano todo, além de ser permitida a prática Turístico Regional.
do rafting noturno em noites de lua
(21/09/2009) Castelo será transformado em hotel.
cheia.
(21/09/2009) Arquitetura inspira a gastronomia no
Recife Sabor & Arte.
A parceria foi fechada com a
(clique aqui para ver + dicas!)
empresa Eco-Ventura, que atua há
Pesquisar destino: encontre a cidade ideal para sua
mais de 10 anos com esportes de
próxima viagem!
aventura no mercado. Outras
atividades como Enduro de
Miss D: nossa aventureira descobre o Brasil!
Regularidade, Rappel, Parede de
Escalada, Mountain Bike, Trekking,
Lençóis Maranhenses
Cavalgada, Enduro de Jeep e Paint
Ball também poderão realizadas no
próprio hotel. É cobrada uma taxa para a realização desses esportes.
O hotel dispõe ainda de um 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, de golfe e 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. O hotel 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..

Áreas interativas - Participe!
Aluga-se para temporada: divulgue seu imóvel
gratuitamente!

Casa em Porto de Galinhas, PE
Casa em Búzios, RJ
(clique aqui para ver + imóveis!)

Excursões: divulgue suas excursões gratuitamente!
02/10/2009 Lagoa do Carro, PE

Veja mais no site
www.solarandorinhas.com.br

(clique aqui para ver + excursões!)

Viagem na maionese: histórias engraçadas e divertidas
de viagens dos internautas!

Fonte (texto e fotos): Nathália
Caldeira de Oliveira - Assimptur
Assessoria de Imprensa

feriado em buzios - história de luciana cortez
calheiros
(clique aqui para ver +histórias!)

Da redação do Feriadão.com

Diário de bordo: roteiros de viagens dos internautas!
SÃO THOMÉ SÓ LOUCO - dica de Edinho

Ver mais sobre Mogi Mirim - SP
Voltar

(clique aqui para ver + dicas!)

Próxima dica

Quero ir!: quer viajar mas tem dúvidas? Deixe uma
mensagem aqui!

Jose Argibay quer saber mais sobre Barra Bonita
(clique aqui para ajudar!)

Dicas e comentários: veja as sugestões dos
internautas!

Iraí - RS - Cristiana
(clique aqui para ver + dicas!)

Enquete:
Quais informações são decisivas na escolha da cidade
onde irá viajar?
Festas típicas (16%)
Clima Tropical quente (36%)
Clima Tropical frio (13%)
Cidades históricas (25%)
Prática de esportes (10%)
Votar!

Receba nossas dicas por e-mail:
Nome:
E-mail:
Ok!

Pesquisa - Página inicial - Fale conosco - Anuncie
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Atalhos :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-- Tipo de Cidade --

-- Esportes Radicais --

-- Especiais --

Nome da cidade
Ok!
pesquisa completa!
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