Solar das Andorinhas tem diversão e
conforto para a Páscoa
IN: TURISMO

6 mar

2010

.Além de toda a infra-estrutura oferecida pelo hotel, o hóspede ainda pode aproveitar a 8ª Caça aos
Ovos Perdidos O Solar das Andorinhas é o hotel fazenda mais antigo do Brasil. Localizado em Campinas,
a apenas uma hora de São Paulo, o empreendimento esta entre as melhores opções de hospedagem
para a Páscoa. Os paulistas que mal saíram da folia e já estão pensando no próximo feriado e em seus
ovos de chocolate devem aprveitar os diferenciados pacotes que o hotel organizou.
Durante o feriado, o hóspede do Solar poderá participar da animada Caça aos Ovos Perdidos que já
chega em sua 8ª edição. A atividade promete agitar o feriado de toda a família, que também pode
usufruir do maior complexo de aventura dentro de um hotel; o espaço oferece tirolesa, rafting,
arvorismo, paintball, balonismo e muitos mais.
Composto por 85 apartamentos equipados com ar condicionado, frigobar e tv, o hotel fazenda ainda
conta com completa área de lazer disposta em parque aquático com 3 piscinas interligadas com
toboagua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina infantil, quadra de tênis, campo de futebol,
quadra poliesportiva, salão de jogos, playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento o hotel
oferece massagens, Fitness Center para ginástica e saunas (seca e a vapor).
A Páscoa no hotel fazenda mais privilegiado pela natureza, que apresenta 240.000 mil m² de espaço
verde, será recheada de bons preços. O cliente que deseja acomodar-se em um apartamento duplo, com
pensão completa inclusa, paga apenas R$ 2.009,25 em um pacote de 3 diárias. Tudo isto no período de
01 a 04 de abril (check-in e check-out). Crianças com até 02 anos recebem cortesia do Solar das
Andorinhas quando se hospedam no mesmo apartamento dos pais.(Eliria Buso)

