19 DE DEZEMBRO DE 2011

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas apresenta opções de lazer para todas as
idades

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas, oferece pacotes
diferenciados e diversão para quem deseja comemorar as festas de fim de ano em
um lugar confortável e aconchegante longe da aglomeração das praias.
Para o Natal, o hotel organizou o tradicional Vovó Cortesia. Isso significa que a
família se reúne para as festas, e a vovó não paga a hospedagem. Os pacotes
para o período de 22 a 25 de dezembro em apartamento duplo têm valores a partir
de R$2.436,75. Já em um apartamento conjugado, as diárias custam R$ 4.577,10.
Além disso, uma criança com menos de 12 anos também recebe cortesia. O
pacote inclui pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e chá com bolachas
à noite), e os hóspedes deste período ainda tem uma ceia completa.
O hotel ainda possui um Solar dos Bebês, um local organizado em uma sala de
recreação monitorada, com brinquedos e atividades desenvolvidas pelo monitor
junto aos pequenos (desde desenhar e participar de atividades lúdicas até a
tradicional hora da soneca - essencial para crianças). O espaço também aceita
animais de estimação.
Na programação de Natal, crianças e adultos terão atividades como: Festa
Havaiana, entrega de presentes pelo Papai Noel e Bingo Maluco, além das
gincanas e brincadeiras monitoradas 24 horas por dia.
Já na noite de Réveillon, o hotel vai receber a banda Santa Filomena, logo após o
já famoso show pirotécnico que marca a chegada de 2012.
Para o Ano Novo, o hotel oferece duas opções de pacotes de hospedagem. A
primeira, com três noites e pensão completa (de 29 de dezembro e 1º de janeiro),
tem valores a partir de R$ 3.573,90 em apartamento duplo. Já quem deseja
aproveitar toda a estrutura do hotel durante cinco dias, tem um pacote em suíte
dupla saindo por R$ 7.106.
Estrutura
Um dos mais completos do Brasil, o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas possui
uma estrutura de 85 apartamentos equipados com frigobar, telefone, TV e ar
condicionado. Para o lazer, oferece parque aquático contando com três piscinas
interligadas com toboágua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina infantil. E
ainda: quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos,
playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento, o Solar das Andorinhas
oferece massagens, Fitness Center para ginástica e saunas (seca e a vapor).
Possui ainda o maior circuito de aventura dentro de hotel: arvorismo com mais de
28 estações; tirolesa, com um quilômetro de extensão e rafting com saída do
próprio hotel. Além de paint ball, balonismo, treinos de freestyle motocross,
passeio de Maria Fumaça, pesque pague, bicicletas e passeio a cavalo e charrete.
Todas essas opções estão disponíveis no hotel, mas são contratadas à parte.
O empreendimento é patrimônio tombado pelo Conselho do Patrimônio Cultural de
Campinas (Condepacc) desde 2008. A área do hotel fazenda é o leito da Antiga
Estrada de Ferro Mogiana, no trecho entre a Estação Anhumas e a divisa com o
Município de Jaguariúna.

Serviço
Local: Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km
121, Campinas
Natal - Vovó Cortesia
Data: de 22 a 25 de dezembro
Valor: R$ 2.436,75 (apartamento duplo); R$ 4.577,10 (apartamento conjugado)
Réveillon Solar das Andorinhas
Data: de 29 de dezembro a 1º de janeiro
Valor: R$ 3.573,90 (três noites e pensão completa em apartamento duplo) e
R$7.106 (cinco dias em suíte dupla)
Informações/reservas: (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 3257-1414 ou
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

