Mães ganham hospedagem no fim de semana
no Solar das Andorinhas
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Promoção vale para famílias, com adulto e criança pagantes
divulgação

Parque aquático do Solar das Andorinhas: famílias podem passar dia de lazer no local
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, localizado em Campinas, faz uma promoção especial em
homenagem ao Dia das Mães, neste fim de semana. O local oferece diárias a partir de R$ 239,40,
com pensão completa para um adulto e uma criança pagantes, e a mamãe ganha cortesia na
hospedagem. Além do presente, o hotel é uma opção agradável de passeio, lazer em meio a
natureza e descanso para um fim de semana em família.
Já para aqueles que querem aproveitar só o domingo, o Solar oferece o sistema "Day Use", em que
toda a estrutura do hotel pode ser utilizada em um dia de lazer, e o especial 'Almoço das Mães', com
um churrasco na piscina. Neste caso, adultos pagam R$ 75 e as crianças, R$ 37,50. Também é
possível só almoçar no local, que custa R$ 45 por pessoa. Veja reportagem.
O Solar das Andorinhas é o hotel fazenda mais antigo do Brasil. Possui 85 apartamentos, todos
equipados com conexão automática e gratuita coberta pelo sinal wirelless, além dos apartamentos,
os salões de eventos, restaurantes e áreas de convivência.
Situado em um lugar privilegiado pela natureza, o local conta com o maior complexo de aventura
abrigado dentro de um hotel no Brasil. Os visitantes podem praticar balonismo, paintball, arvorismo e
rafting (atividades cobradas à parte). Mães e pais não precisam se preocupar com os filhos
pequenos, que podem ficar no Solar dos Bebês, espaço com monitor especializado que atende as
necessidades da criança e tranquiliza os pais.
Dispõe também de um moderno parque aquático, composto por três piscinas com três toboáguas
interligados, bar com cascata, piscina aquecida, piscina para biribol e saunas. Lá os hóspedes
podem também utilizar a quadra poliesportiva, quadra de tênis e de vôlei de areia, campo de futebol,
de minigolfe, o pesqueiro, a sala de leitura e de jogos. O Solar apresenta propostas culturais como o
observatório, o Museu de Antiguidades, a Capela dos Escravos e o passeio turístico pelos seus
pontos históricos.
O Solar das Andorinhas oferece também chalés diferenciados para receber famílias com animais de
estimação de pequeno e médio porte.
Serviço:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Local: Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121, Campinas
Informações/reservas: (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 3257-1414
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