Hotel Fazenda mais completo do Brasil com as melhores opções neste
verão
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Com as férias de verão chegando, o Hotel fazenda Solar
das Andorinhas (foto), que está completando 40 anos
nesta virada de ano, tem uma das estruturas de lazer e
hospedagem
mais
propicias
para
as
férias.
O parque aquático com três piscinas interligadas com
toboagua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina
infantil, além de quadra de tênis, campo de futebol,
quadra poliesportiva, salão de jogos, playground e boate
oferecem entretenimento para a família toda. E para
aqueles que desejam começar o ano com o pé direito,
longe do estresse, as áreas de estética e relaxamento do
hotel incluem massagens, Fitness Center para ginástica e
saunas
(seca
e
a
vapor).
As férias no Hotel fazenda mais privilegiado pela
natureza, que apresenta 240 mil m² de espaço verde tem
hospedagem agradável e para todos os gostos. São 85
apartamentos equipados com ar condicionado, frigobar e
TV. E na cozinha, os sabores marcam o verão. A
gastronomia da fazenda, mesmo com tempero e jeito de
comidinha caseira, apresenta grande diversidade. E as crianças, aos fins de semana, têm cardápio especial,
com
pratos
mais
indicados
ao
paladar
infantil.
Dia
e
noite
agitados
Durante as férias, assim como acontecem em feriados, o hotel fazenda oferece o exclusivo serviço de Lazer 24
horas. Com isso, os hóspedes mais animados, que gostam de ação até na madrugada, tem a companhia dos
monitores do hotel. Noite afora, a turma vai desde sessões de piada até jogos de carteado.
Para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitora
especializada em uma sala de recreação. O Solar tem chalés especiais para hóspedes com animais de
estimação
de
pequeno
e
médio
porte.
Informações e reservas: tel. (19) 3757-2700
(19) 3757-2700
ou através do site
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

