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Solar das Andorinhas prepara um cardápio variado de lazer para feriados e dia das Mães
O Solar das Andorinhas é um lugar histórico. A centenária Fazenda das Duas Pontes, como era chamada na época de sua fundação, por volta de 1800, foi palco da agricultura
cafeeira na região. Trinta anos antes de Campinas existir, a produção da fazenda já chegava à cerca de 100 mil sacas de café ao ano. Construções como a casa grande, a
senzala e o monjolo estão conservadas, respeitando a tradição.
Depois da abolição da escravatura, imigrantes italianos assumiram o trabalho de plantar, colher e embarcar o café nas estações de Tanquinho ou Carlos Gomes "Velho", cujos
trilhos correm paralelos à fazenda. Quando foi adquirida, em 1971, pelo engenheiro Roberto Cecarelli, já tinha passado pelas mãos de vários donos e estava em ruínas.
Cecarelli restaurou a fazenda, conservando principalmente seu estilo colonial, e a transformou em Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.
Além de encontrar todo o conforto e tranqüilidade, o visitante pode desfrutar de toda infra-estrutura cultural e de um lazer jovem e
dinâmico, acompanhados por monitores especializados. O Solar oferece atividades extras, não-inclusas no valor da diária, que
complementam a estadia de maneira divertida: circuito de arvorismo, rafting, passeio a cavalo, de charrete de Maria Fumaça e, o novo
lançamento, Paint Ball.
E, para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitor especializado.O Solar tem
chalés especiais para hóspedes com animais de estimação de pequeno e médio porte.
Para os Feriado de Corpus Christi (21/05 a 25/05) e de 1º de Maio (30/04 a 04/05), o Solar das Andorinhas preparou pacote com 4
diárias , a partir de R$ 1.922,80 o apartamento para casal com todas as refeições inclusas e cortesia de duas crianças até 12 anos por família no mesmo apartamento. Além
disso, oferece uma programação especial que vai de passeios históricos até desafios e aventuras.
Já para o dia das Mães (11/05), o Solar das Andorinhas oferece diária a partir de R$ 420,00 o apartamento para casal com todas as refeições inclusas e cortesia de duas
crianças até 12 anos por família no mesmo apartamento ou 1 vovó e 1 criança até 12 anos.
Informações e reservas (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 ou www.solardasandorinhas.com.br
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