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Férias de Julho no Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas, diversão garantida pra toda família.
Em meio a muita natureza, o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas oferece aos hóspedes muita diversão
e momentos inesquecíveis.

Localizado em Campinas, a 121 Km de São Paulo pela rodovia Anhanguera, o Hotel
Fazenda Solar das Andorinhas, tornou-se conhecido pelo seu belíssimo cenário que foi a
historia do nosso pais, por sua riqueza natural e pela hospitalidade e mordomia oferecida.
Recebe visitantes de todo o Brasil, que se encantam com toda infra-estrutura proporcionada
pelo hotel.
Os apartamentos apresentam conforto e uma decoração rústica, todos equipados com
televisão, ducha com aquecimento central, frigobar e serviço de telefonia automatizada.
São 240.000m² de área verde, conta com lazer diversificado para todas as idades. Ainda
possui um moderno Parque Aquático piscinas interligadas com toboágua, piscina infantil, biribol
adulto e infantil, passeio de bóia, vestiário, castelinho, saunas seca e a vapor, caminho da
C'alma e mirante, e não para por ai, conta também com arvorismo, pesque-pague, ponte Pênsil,
boate com Videokê, salão de Jogos (ping-pong, pebolim e bilhar), campo de Bocha
campo de Futebol Iluminado, quadras de Tênis Iluminadas, vôlei de Areia, quadra Poliesportiva
Iluminada, campo de golfe e o Observatório Edmund Halley, equipe de lazer e recreação para
adultos e crianças. Um lugar tranqüilo, onde você consegue descansar e se divertir ao mesmo
tempo.
Tudo isso para você se sentir em casa, toda mordomia que você merece. O Fazenda Solar
das Andorinhas, localiza-se na Rodovia Campinas - Mogi-Mirim, Km 121. Diárias para o casal a
partir de R$ incluindo todas as refeições.
Mais informações e Reservas: (11) 3675-0755 ou (19) 3757-2700
Site: www.solardasandorinhas.com.br
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