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Férias em Hotel Fazenda
Data: 12/01/10 - 10h50 - por: Redação
O Solar das Andorinhas é um hotel fazenda localizado na
centenária Fazenda Duas Pontes, palco da agricultura cafeeira na
região. Privilegiado pela natureza, o hotel conta com um circuito de
aventura em seu interior. O arvorismo é composto de mais de 28
estações, a tirolesa possui um quilômetro extensão e o rafting
possui saída do próprio hotel.

Outras atividades fazem parte do lazer oferecido, como paint ball,
torre de aventura, composto por parede de escalada, rapel e
balonismo. Destaque para a pista de treino de Freestyle Motocross, onde, além do patrocínio aos pilotos Jeff e Gnomo, os
hóspedes podem assistir aos treinos e apresentações todos os sábados.

Atividades mais tranquilas também estão à disposição, como o passeio de Trem Maria Fumaça, Pesque pague Toa Toa e
passeio a cavalo e charrete. Há ainda um parque aquático, composto por três piscinas interligadas com toboáguas, piscinas
aquecidas, piscinas de biribol, biribinha, piscina infantil, área verde, playground, quadras de tênis, campo de futebol, quadra de
vôlei de areia, quadra poliesportiva, mini golfe, salão de jogos (ping-pong, pebolim e snooker), sala de carteado, fitness center
e boate.

O valor de três diárias custa a partir de R$ 2.004. Pacotes de cinco diárias saem pelo valor a partir de R$ 3.173 ou sete diárias
a partir de R$ 4.348. Duas crianças por família até 12 anos são cortesia quando hospedadas no mesmo apartamento que os
pais. As diárias incluem café da manhã, almoço, jantar e chá com bolachas à noite.

Há também opções de Day Use, com acesso ao Parque Aquático e direito ao almoço. Adultos pagam R$ 70 e crianças, R$ 35.

Serviço:
Solar das Andorinhas
www.solardasandorinhas.com.br
Km 121 da Rodovia Campinas / Mogi Mirim
Informações e reservas

