Evento

Encontro de Antigos de Campinas

Encontro de carros antigos de Campinas, organizado pelo Puma Club do Brasil de Campinas.
Serão dois dias de muito bate papo, oportunidade de rever os amigos antigomobilistas, ao som de músicas dos 50`s, 60`s e
70`s, curtindo, admirando nossos belos Carros Antigos e garimpando a feira de peças.
Confirmado presença de amigos de toda a região e outros estados, dentre eles, alguns colecionadores.
O Encontro será ambientado pelas bandas:
- Creedence Cover (1/8 das 14h às 16h) - Elvis Cover e Banda (2/8 das 12h às 14h30)
Preços especiais para hospedagem e utilização do Hotel no fim de semana, consulte-os.
Arrecadação de alimento para o Instituto Paulo André.
Site
pumaclubdobrasil.com.br
Publicado aqui dia 29/8/2012 as 23h05
Atualizado as 23h19
Fonte: Puma Club do Brasil

Local

Solar das Andorinhas

Desde 1971 dedicando-se à diversão, ao conhecimento e principalmente, à arte de transformar momentos de lazer ou de
trabalho em dias inesquecíveis.
A riqueza natural, o patrimônio histórico e a infra-estrutura de lazer e eventos criam um espaço ideal para Lazer e Turismo,
Convenções e Eventos Empresariais, Estudo do Meio, programas para a Melhor Idade, Festas Particulares e
Confraternizações de Empresas.
Estrutura de Lazer
As edificações do Solar das Andorinhas estão preservadas e desde 2004 são tombadas como Patrimônio Histórico pelo
CONDEPACC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas). A fazenda foi uma das maiores produtoras de café
do Estado de São Paulo e hoje é um dos hotéis mais completos do Brasil, com 37 anos de atividade. São 240.000m² de área
verde, muita paisagem e um complexo voltado ao lazer.
Parque Aquático com piscina aquecida, biribol com Iluminação, aquecimento e com cobertura no inverno e piscina Infantil.
Complexo Aquático com 2 piscinas interligadas com toboágua, 1 piscina infantil, biribol adulto, biribol infantil, vestiário,
castelinho, saunas seca e a vapor e mirante.
Outras atrações: arvorismo, pesque-pague, ponte pênsil, boate com videokê, salão de jogos, campo de bocha, campo de
futebol, quadras de tênis, vôlei de areia, quadra poliesportiva, mini-golf e observatório Edmund Halley.
História
Terra concedida pelos portugueses para desenvolvimento do Brasil em 1796, de nome original, Fazenda Duas Pontes, depois
de ser de alguns herdeiros, foi levado a leilão por dívidas do último proprietário, arrematado por aproximadamente 600
contos de réis.
Foi transformado em uma das principais propriedades agrícolas de Campinas, com magníficas lavouras, criações de animais
de raça e belas instalações. Chegou a produzir cerca de 100.000 sacas de café por ano, escoando a produção pela estação
de trem de nome Tanquinho e pela Estação de Carlos Gomes, pertencentes à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro,
cujos trilhos correm até hoje nas proximidades do Hotel.
Com a morte do Coronel proprietário, a Fazenda ficou para seus herdeiros, que decidiram dividir as terras e vender a área de
aproximadamente dez alqueires onde se localiza a Casa Grande. A Fazenda ficou abandonada por dez anos.
Finalmente em 1971, o Engenheiro Dr. Roberto Ceccarelli, empresário, e sua esposa Sra. Lúcia Fanele Ceccarelli, compram a
Fazenda Duas Pontes e juntos a transformam em Hotel Fazenda, batizado como "Hotel Fazenda Solar das Andorinhas".
Endereço
Rua Ivan de Abreu Azevedo, 333 - Carlos Gomes - Campinas/SP
Site
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com
Telefone
(11) 3675-0755
Fonte: Solar das Andorinhas

