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Final de semana prolongado em
Araraquara: que tal um Hotel Fazenda?
Vivemos numa cidadegrande e os fins de semana se evaporam tão rápido que não dá tempo nem para descansar.
Aproveitemoso feriado prolongado deste final de semana para fugir um pouco do cotidiano. Para nossa saúde mental, é importante quedeixemos, mesmo que
por alguns dias, a vida urbana estressante e conheçamos paisagens novas e acolhedoras.
São Pauloé um vasto mundo interior, dominado por incontáveis fazendas. Muitas delas são centenárias e se transformaram em hotéis. Conhecer estes lugares,
e vivenciá-los, é uma experiência sem igual. Velhos costumes e um modo de vida peculiar sobrevivem ao tempo. As propriedades rurais e os Hotéis Fazenda
colocam o visitante em contato direto com a natureza e o ar puro da montanha.
Dentro desses Hotéis Fazenda, existem ainda uma grande variedade de animais e aves nativas que constantemente podem ser observadas revoando pela zona
rural do município como: garças, biguás, paturis, pica-paus, maritacas, entre outras. Cachoeiras, montanhas, o leite de vaca tirado na hora, um passeio a cavalo...
Somam-se a isso as delícias culinárias, os quitutes, o cheiro da lenha queimando no fogão... O fabuloso interior paulistarevela muitas surpresas.

Solar das Andorinhas une tradição histórica ao
maior complexo de aventura dentro de um hotel
Um encontro inesquecível
com a natureza
Para quem busca momentos de tranquilidade, no Solar das
Andorinhas cada segundo é um convite à paz interior.
O cenário é encantador. Entre lagos, rios e cachoeiras,
jabuticabeiras, mangueiras e árvores de diversos tipos e tamanhos formam sombras inspiradoras.
O pomar, a horta e as borboletas, chamam a atenção da
criançada. Para elas, é uma grande aventura cruzar a Ponte
Pênsil que atravessa o Rio Atibaia. Durante o dia, a “trilha
sonora” fica por conta de pássaros de espécies, cores e cantos
variados. E quando a noite chega, o cricrilar dos grilos deixa no
ar aquele “barulhinho gostoso”. A sensação de respirar ar puro
e sentir o cheirinho de mato é indescritível.

Patrimônio Histórico:
C
M
Y
K

Uma fantástica viagem ao passado:o Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas já foi uma fazenda de Café, com escravos,
senzala e tudo mais.
Passeando pelo circuito histórico, que compreende a área
preservada que levou o hotel à condição de patrimônio histórico,
você poderá conhecer o Museu de Antiguidades da Fazenda, a
cozinha dos Escravos, as ruínas da Senzala, a Capela, a
namoradeira, o terreiro de café e muitas outras novidades.Nas
manhãs de sábado, o passeio no trem Maria Fumaça é imperdível.
A Antiga Estação, onde já foram gravadas inúmeras novelas e
seriados de época, está localizada a poucos minutos do hotel. As
belas paisagens apreciadas durante a viagem de trem e o som
do apito da chaminé do Maria Fumaça são realmente marcantes!
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Fachada do Hotel

Alimentação:
No Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, os sabores deixam
saudades. Quem já provou as delícias da nossa cozinha da
fazenda sabe disso. Ocafé da manhã, o almoço e o jantar são
preparados com muito carinho e têm sempre muita fartura. Nos
finais de semanas, férias e feriados, o restaurante oferece
cardápios infantis, com delícias especialmente dedicadas aos
baixinhos mais exigentes. Todos os alimentos servidos passam
por um criterioso processo de qualidade e o tempero...

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas é reconhecido por ser o mais completo do Brasil. É o Hotel Fazenda
mais antigo do Brasil. Localizado na centenária Fazenda das Duas, em Campinas, a apenas 191 km de
Araraquara, o Solar das Andorinhas proporciona lazer, aventura, descanso e conforto para os paulistas de todas
as idades.Um lugar admirável marcado pela tranquilidade, pela diversão e por um profundo contato com a
natureza e com a história. A exuberante paisagem natural dos 240.000m² de área verde e a riqueza do patrimônio
histórico jáforam cenários de Novelas, Minisséries e Programas de TV. Durante todos os meses do ano, a
fantástica estrutura de lazer e acomodação atrai pessoas de excelente bom gosto que fazem questão de levar a
família para um ambiente seguro e familiar.

Parque aquático
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Muita diversão para toda família. O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas possui
uma estrutura completa de lazer e diversão: parque aquático com piscinas
aquecidas, toboágua, biribol adulto e infantil, saunas seca e a vapor. Para quem
gosta de aventura, o Hotel tem outras atrações: arvorismo, pesque-pague TôaTôa,
ponte pênsil. 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 e o Observatório Edmund Halley.A Equipe de Recreação está preparada
para a diversão da garotada. No Solar das Andorinhas, andar descalço, empinar
pipas, brincar de pega-pega, jogar queimada e pular amarelinhas não são coisas do
passado.

Serviço: Hotel Fazenda Solar das AndorinhasRodovia Campinas/Mogi-Mirim, km 121 - Cx Postal 359;
Campinas-SP (11) 3675-0755 (19) 3757-2700 / 3257-1414ww.hotelfazendasolardasandorinhas.com
EliriaBusoAssimptur Assessoria de Imprensawww.assimptur.com.br
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