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Antiga fazenda colonial abriga um hotel
fazenda há 37 anos
Solar das Andorinhas oferece descanso, lazer e esportes radicais com segurança perto de São Paulo
por Andréia Ferreira
05.06.2009

O hotel fazenda ainda inclui um parque aquático, saunas, mirante e campo de futebol
Um dos hobbies favoritos de japoneses e descendentes é a pesca. Outro é o golfe. Que tal juntar esses dois prazeres em um
só lugar? No Solar das Andorinhas, uma fazenda colonial do século XVIII transformada em hotel há 37 anos, é possível
desfrutar da pesca de pintados, bagres, traíras de couro e de escama, cat fish, tilápias, pacus, dourados, carpas húngaras e
cabeçudas. Depois da pescaria, os peixes podem ser assados na brasa, ali mesmo.
Se a pedida é treinar golfe, o hotel fazenda possui um campo para a prática do minigolf e fornece o material para o esporte.
Localizado no km 121 da rodovia que liga Campinas e Mogi-Mirim, a cerca de uma hora de São Paulo, o Solar das Andorinhas
é cortado pelo rio Atibaia, onde se pode fazer rafting com segurança, inclusive nas noites de lua cheia.
No Solar das Andorinhas, ainda é possível fazer desde esportes radicais como paint ball, rapel, arvorismo, tirolesa e
balonismo, como atividades mais tranquilas, como cavalgadas, passeios de charrete e viagem até a cidade de Jaguariúna em
um Trem Maria Fumaça.
“Um diferencial do Solar é justamente oferecer diversos esportes radicais em um único local e dispor de equipamentos
adequados e pessoal altamente treinado. Aqui se pratica esportes de aventura mas com toda segurança”, explica a diretora
geral Suzy Frisi.
E, para relaxar, o hotel conta com terapeutas que realizam massagens ao ar livre, aproveitando as belezas naturais de
240.000m² de área verde do Solar.
O hotel fazenda ainda inclui um parque aquático, saunas, mirante, ponte pênsil, campo de bocha, campo de futebol, quadra
poliesportiva, além do observatório Edmund Halley, que permite a visão noturna de planetas e estrelas do sistema solar.
Sua arquitetura de época foi tombada como Patrimônio Histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Campinas (CONDEPACC), de modo que ao passear pelos prédios do hotel fazenda, seja na casa grande ou na cozinha dos
escravos, tem-se a impressão de voltar no tempo, mas sem abrir mão das comodidades da vida moderna, como sinal
wireless com conexão automática e gratuita nos apartamentos, nos salões de eventos, restaurante e áreas de convivência.
Solar das Andorinhas
Onde: km 121 da rodovia que liga Campinas e Mogi-Mirim
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