Férias no Solar das Andorinhas terá
humor e circuito de aventura
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Show com o comediante Matheus Ceará é uma das atrações

Pesqueiro no Solar das Andorinhas: hotel fazenda oferece diversas atrações
As férias de julho no Solar das Andorinhas, hotel fazenda localizado em Campinas, trazem uma
série de atrações para quem quer descansar, praticar esportes, passear e se divertir.
Além de ser um lugar rodeado de muita história, ocupando a centenária fazenda Duas
Pontes, fundada por volta de 1800 e palco da agricultura cafeeira de toda a região, o grande
diferencial do Solar para as férias é o seu famoso circuito de aventura, o maior do país 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.
E esta temporada conta com mais uma novidade. Toda quinta-feira de julho, o hotel vai receber
o show de stand up comedy com Matheus Ceará (para adultos). O humorista é campeão do
quadro "Quem chega lá", realizado pelo programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.
Hospedagem
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.
Para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel oferece o Solar dos Bebês,
com monitor especializado. O local funciona o ano inteiro e fica em uma grande sala de
recreação monitorada, com brinquedos para crianças até 3 anos de idade e atividades
desenvolvidas pelo monitor junto aos pequenos, que vão desde desenhar e participar de
brincadeiras lúdicas à tradicional hora da soneca exigida por crianças desta idade. Também no
Solar dos Bebês há trocador e cadeirões para as crianças comerem no local, já que os pais
podem deixar as crianças enquanto se divertem.
Outra facilidade: o Solar tem chalés especiais para pessoas com animais de estimação de
pequeno e médio porte. Assim, os donos podem se hospedar no hotel sem ficar longe de seus
mascotes durante o mês de férias.
A estrutura ainda traz um parque aquático com três piscinas interligadas com toboágua, piscina
aquecida, piscina de biribol e piscina infantil, além de quadra de tênis, campo de futebol,
quadra poliesportiva, salão de jogos, playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento,
o hotel oferece massagens, Fitness Center para ginástica e saunas (seca e a vapor).
Neste mês de julho, há disponibilidade de pacotes especiais. Um apartamento duplo, com
pensão completa e uma criança de até 12 anos com cortesia, tem valores a partir de
R$1.790,00 (em pacote de 3 diárias). Já um apartamento conjugado, com dois quartos, tem
diárias a partir de R$1.117,00.
Lembrando que o Solar ainda oferece o sistema Day Use, ou seja, as pessoas podem passar o
dia no local, usufruir do parque aquático e almoço, além de praticar as atividade de aventura
(todas são pagas à parte, inclusive aos hóspedes).
Serviço:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Endereço: Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121, Campinas
Informações/reservas: (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 3257-1414
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

