Lazer completo, em um empreendimento privilegiado.

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas realiza a oitava
festa dos animais na fazenda - 22/09/10
(Indique - Contato)

Devido ao grande sucesso do evento, no feriado de 12 de outubro,
acontecerá a oitava festa dos animais na fazenda, com recreacionistas 24
horas.
Em Mogi Mirim está localizado o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, com
o objetivo de proporcionar os melhores momentos para toda a família, o
hotel prepara uma programação especial para o feriado com o maior
complexo de atividades de aventura dentro de um hotel. Com uma infraestrutura completa, são 83 apartamentos todos equipados com conexão
automática e gratuita coberta pelo sinal wirelless além dos apartamentos
os salões de eventos, restaurantes e áreas de convivência também
possuem essa cobertura.
A diversão para as crianças está garantida no feriado de 12 de outubro, o
hotel faz a oitava festa dos animais na fazenda, tem monitores
preparados 24 horas para as crianças, e ainda muito lazer: parque
aquático, piscina aquecida, solar dos bebês, museu, sauna seca e a vapor,
campo de futebol, observatório, fitness center, massagem, vôlei e biribol,
quadras de tênis, cavalos e charretes, trem Maria-fumaça, show freestyle
motocross e ainda uma programação especial com desafios, jantar com
música ao vivo, boate, jantar do ridículo, futebol, passeio na horta,
brincadeiras programadas, churrasco na piscina, teatro, festa havaiana,
desfile dos animais da fazenda e muito mais...
Com o maior circuito de arvorismo do Brasil são 28 estações e para
completar toda essa adrenalina ainda temos outras atividades como:
Tirolesa, Rafting, Rapel, Parede de Escalada, Paint Ball, Torre Aventura e
para quem gosta de emoção, o balonismo, todas essas opções no próprio
hotel. O custo para a realização desses esportes deve ser consultado na
recepção do hotel. E para as atividades empresariais como Enduro de
Regularidade de Jeep, Mountain Bike, Trekking, e Cavalgada o
agendamento deve ser antecipado.
E a diversão não acaba por aí, o hotel dispõe de muitas opções de lazer
como um amplo complexo aquático, salão de jogos, área verde, play
ground, quadras, pesque-pague e sala de carteado.
Nesse período o valor do pacote de 8 à 12 de outubro em apartamento
duplo está apartir de R$ 2.820,00. Todos os valores são para o casal e
inclui café da manhã, almoço, jantar ,ceia e chá com bolachas à noite e
cortesia de duas crianças até 12 anos por família no mesmo apartamento
(Lembrando que animais de estimação são aceitos).
Informações e reservas (11) 3675-0755
(11) 3675-0755
(19) 3757-2700/1414 ou www.solardasandorinhas.com.br

