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Feriado coincide com festejos juninos de
hotel fazenda

O hotel fazenda oferece opções de lazer para todos os gostos

O “Solar das Andorinhas” fica a 121 km de São Paulo
O Solar das Andorinhas é um lugar histórico. A centenária Fazenda das Duas Pontes, como era
chamada por volta de 1800, em sua fundação, foi palco da agricultura cafeeira na região. Trinta anos
antes de Campinas existir, a produção da fazenda já chegava à cerca de 100.000 sacas de café ao ano.
Construções como a casa grande, a senzala e o monjolo estão conservadas, respeitando a tradição.
Adquirida em 1971, a fazenda foi restaurada sem deixar de conservar principalmente seu estilo colonial e
transformada em Hotel Fazenda Solar das Andorinhas: destino ideal para a família passar o feriado de
Corpus Christi, com atrações para todos os gostos e idades.
As principais opções de atividades para quem busca ação e aventura são encontradas no próprio Solar,
que possui o maior circuito de aventura dentro de um hotel: arborismo com mais de 28 estações; tirolesa,
com 1 km de extensão e rafting. E mais: paintball, torre de aventura (parede de escalada), balonismo,
freestyle motocross, passeio de Trem Maria Fumaça e passeio a cavalo e charrete. Todas essas opções
estão disponíveis no hotel, pagas à parte.
Como também é um período de Festa Junina, o Corpus Christi do Solar - assim como todos os sábados
do mês de junho - será animado com balões, fogueira, muita música, brincadeira e dança típica. O
festejo é fechado, proporcionando a integração entre todos os hóspedes durante o final de semana.
Para hospedagem conta com 85 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 infraestrutura
para receber pessoas com necessidades especiais, dispondo de um apartamento adaptado.
E para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com
monitor especializado, além de também possuir chalés especiais para hóspedes com animais de
estimação de pequeno e médio porte.
Para mais informações e reservas, acesse o site: http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

Serviço:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Rodovia Campinas/Mogi Mirim, Km 121, Campinas/SP
Cep: 13012-970 - Tel.: 3675 07 55
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