O hotel convida os paulistanos a conhecerem sua infraestrutura de lazer e descanso
durante o aniversário da capital

Hotel fazenda mais completo do Brasil é
a opção ideal para o feriado de
Aniversário de São Paulo - 12/01/11
Em pleno verão, nada melhor do que o feriado de aniversário da capital, para
proporcionar descanso e lazer àqueles que não conseguiram as desejadas férias. O hotel
fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas, está oferecendo sua completa instalação
para os paulistanos aproveitarem a data.
Situado em um lugar privilegiado pela natureza, o hotel-fazenda que conta com 85
apartamentos - equipados com ar condicionado, frigobar e tv - também apresenta o
maior complexo de aventura abrigado dentro de um hotel; onde hóspede pode praticar
balonismo, paintball, arvorismo e rafting. É para curtir o aniversário de São Paulo com a
adrenalina em alta!
Ainda assim, os menos aventureiros contam com 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 dentro do Solar das Andorinhas.
Durante o feriado de 25 de janeiro, o hotel-fazenda mais completo do Brasil estará com
diárias promocionais. Um apartamento duplo, com pensão completa inclusa, no período
de 21 a 25 de janeiro, tem pacotes de R$2.223,00, por cinco noites. Já um apartamento
conjugado, com dois quartos, tem diárias a partir de R$1.095,00.
Programação de verão - Tanto neste feriado, como em todas as férias, o Solar das
Andorinhas apresenta 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.
E para garantir o descanso e conforto de pais e filhos, o hotel tem o Solar dos Bebês,
com monitoria especializada em uma sala de recreação. Vale lembrar também, que o
Solar das Andorinhas recebe os animaizinhos de estimação da família.
A cozinha do hotel prepara comidas caseiras da fazenda, o que faz com que o cliente se
sinta totalmente em casa. . E as crianças, aos fins de semana, têm cardápio especial, com
pratos mais apreciados pelo seu paladar.
Outras informações do Solar das Andorinhas em
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

