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Feriado de novembro com aventura no Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas
23/10/2011
O Solar das Andorinhas é um lugar de muita história. A
centenária Fazenda das Duas Pontes, como era
chamada na época de sua fundação, por volta de 1800,
foi palco da agricultura cafeeira na região. Hoje, além de
todo esse cenário histórico, oferece atrações de aventura,
lazer e descanso para todas as idades.
O grande diferencial do Solar para as férias é o seu
famoso circuito de aventura: o maior dentro de um hotel.
O arvorismo é composto de mais de 28 estações para os
fãs de adrenalina. Sem contar a tirolesa, com 1 km de
extensão, e o rafting com saída do próprio hotel. E para
completar as férias de inverno, atividades como: paint
ball, torre de aventura, composto por parede de escalada
e balonismo.
Para os pais que querem descansar e tem filhos
pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitor
especializado. Há trocador e cadeirões para as crianças comerem no local, já que no Solar dos Bebês os pais
podem deixar as crianças enquanto se divertem.
A estrutura de hospedagem tem 85 apartamentos equipados com ar-condicionado, frigobar e tv. Na cozinha, os
sabores marcam o inverno. A gastronomia da fazenda, mesmo com tempero e jeito de comidinha caseira,
apresenta grande diversidade. Além disso, durante o mês de julho o hotel oferece jantares temáticos para seus
hóspedes se divertirem: Jantar do Pijama, Jantar do Pirata, Jantar do Ridículo, Jantar Caipira e muito mais.
Sempre pensando em oferecer o melhor, o Solar tem chalés especiais para pessoas com animais de
estimação de pequeno e médio porte. Assim, os donos podem ir ao hotel sem ficar longe de seus mascotes. O
Solar já recepcionou cães, gatos e até um papagaio que viajou com sua família.
Durante o feriado de Proclamação da Republica, o Solar tem pacotes especiais para seus visitantes.
Principalmente àqueles que não podem ficar muito tempo fora de casa. Um apartamento duplo, com pensão
completa inclusa, tem pacotes a partir de R$1.005,00 entre os dias 13 e 15 de novembro. Duas crianças de até
12 anos recebem cortesia no hotel, desde que hospedadas no mesmo apartamento dos pais.
Mais informações e reservas: tel. (19) 3757-2700 site www.solardasandorinhas.com.br

