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Hotel fazenda mais completo do Brasil
Solar das Andorinhas tem muitas opções de lazer para as férias de janeiro

O Solar das Andorinhas é o hotel fazenda mais completo do Brasil, fica na centenária Fazenda Duas Pontes, palco da agricultura cafeeira
na região, localizado a apenas uma hora da capital de São Paulo, no Km 121 da Rodovia Campinas/Mogi Mirim.
São 83 apartamentos, todos equipados com conexão automática e gratuita coberta pelo sinal wireless. Além dos apartamentos, os salões
de eventos, restaurantes e áreas de convivência também possuem essa cobertura.
O Solar das Andorinhas possui toda uma infra-estrutura para receber pessoas com necessidades especiais, dispondo de um apartamento
adaptado. Atua na área de responsabilidade social, abrigando uma base da Associação de Bombeiros Voluntários de Campinas, que
também oferece atendimento aos hóspedes, se necessário.
Privilegiado pela natureza, é o hotel com o maior circuito de aventura dentro de hotel. O arvorismo é composto de mais de 28 estações
para os fãs de adrenalina. Além disso, tem também a tirolesa, com 1 km de extensão, e o rafting com saída do próprio hotel; para
completar, outras atividades como: paintball; torre de aventura, composta por parede de escalada e rapel; e, para quem gosta de emoção,
o balonismo. E mais: como apoio ao esporte, possui uma 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.
Os hóspedes também pode optar por atividades mais tranqüilas, como o passeio de Trem Maria Fumaça, Pesque pague Toa Toa e
passeio à cavalo e charrete. Todas essas opções estão disponíveis no próprio hotel, pagas à parte.
Para o lazer, o hotel ainda conta com um moderno parque aquático, composto por três piscinas interligadas com toboáguas, piscinas
aquecidas, piscinas de biribol, biribinha, piscina infantil, ampla 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 com
acompanhamento de profissional qualificado e boate, além de uma equipe de lazer 24 horas.
O hóspede encontra no Solar das Andorinhas a melhor opção para aproveitar as férias de janeiro com sua família e amigos. O valor de 3
diárias está R$ 2.004, mas há pacotes de 5 diárias (R$ 3.173) ou 7 diárias (R$ 4.348). Duas crianças de até 12 anos por família são
cortesia quando hospedadas no mesmo apartamento dos pais. O pagamento pode ser feito em 3 x no cheque ou à vista com 5% de
desconto. As diárias incluem café da manhã, almoço, jantar e chá com bolachas à noite.
Durante toda a semana, o hóspede poderá se divertir com uma programação especial que tornará as férias ainda mais inesquecíveis:
Caminhada da Amizade, Varal de Bexigas, Almoço da Fazenda, Esconde-Esconde, Guerra dos Sexos com Videokê, Noite Hollywood,
Caça ao Drácula, Trilhas, Caça ao Chileno, Apresentação do Elvis Presley Cover, Boate, Acampamento Ronca Ronca, Pega-Pega
Maluco, Show do Raul Seixas Cover, Teatro de Contos, Observatório, Passeios de Trem, Feijoada, Show de Mágica, Festa Havaiana,
Bingo Maluco, Cantando com os Tios, além de Jantares Temáticos e muito mais.
Há também opções de Day Use, onde o hóspede poderá se divertir no Parque Aquático e desfrutar de um delicioso almoço. Adultos
pagam R$ 70 e crianças R$ 35.
Informações e reservas: (11) 3675-0755 (11) 3675-0755 , (19) 3757-2700/3257-1414 ou www.solardasandorinhas.com.br.
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