Solar das Andorinhas Campinas SP

Viajar é uma das melhores coisas do mundo. Conhecer lugares novos, arejar a mente,
descansar e se divertir é praticamente tudo que alguém pode querer na vida, portanto não
é a toa que viajar está nos planos de férias de muita gente. E se você está planejando
viajar em um fim de semana, e quer tranquilidade e ao mesmo tempo diversão, que tal ver
uma alternativa: o Solar das Andorinhas?
E então? Você conhece? Se sua resposta for não, conhecerá agora. O Solar das
Andorinhas é um dos hotéis fazendas mais conhecidos do Brasil. Localizado em
Campinas, SP e em atividade há 40 anos, ele oferece tranquilidade e diversão em opções
variadas o suficiente para agradar a qualquer pessoa, de qualquer idade.
Diversão garantida para toda a família

A estrutura do Solar é invejável, oferecendo uma programação completa para o mês
incluindo passeios, observações, dinâmicas, shows e prática de esportes. Para pais de
crianças pequenas, especialmente bebês, o local oferece brinquedos próprios para bebês,
cadeirão, berço, monitoras especializadas e serviços de apoio fundamentais para maior
conforto da família. Já quem tem animais também pode incluir o seu companheiro nessa
viagem, desde que ele seja de pequeno porte. Na hora da diversão, as atividades são
bem variadas e divididas em grupos: Solar dos Bebês (0 a 3 anos), Criançada (4 a 7
anos), Garotada (8 a 12 anos), Adolescentes (13 a 17 anos), Adultos e Melhor Idade.

Para quem quer um pouco de tranquilidade e natureza, os rios, lagos e cachoeiras, além
das árvores serão um verdadeiro bálsamo para quem tem uma vida estressante,
sobretudo ao som de cricrilar dos grilos e o cheirinho de mato. Agora, se a sua ideia é ser
radical, que tal rafting, arvorismo, balonismo, torre aventura (para escalada e rapel). Bom,
se você não é lá muito chegado aos extremos pode se divertir com pesque-pague, boate
com vídeokê, salão de jogos, campos de futebol, campo de bocha, vôlei de areia, paintball, passeios de maria-fumaça, mini-golf ou ainda com o Observatório Edmund Halley. Já
para quem precisa estar conectado, estar em um hotel-fazenda não significa isolamento:
isso porque o Solar das Andorinhas conta com banda larga wireless.
Outras informações
Para quem está interessado em fazer reservas, saiba que o local atende a turistas,
excursões de alunos, convenções, festas particulares e confraternizações e que a
programação para tais eventos dependerá de agendamento. Também é preciso tomar
informações a respeito das atrações oferecidas, já que estas dependem de manutenção e
podem requerer agendamento separado.
Para
obter
mais
informações
sobre
o
local,
acesse
o
site
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com e entre em contato com o atendimento
através do formulário de contato. Já se desejar fazer reservas ou obter dados mais
específicos, telefone para (11) 3675-0755, (19) 3757-2700 ou (19) 3257-1414.
E então? Gostou da ideia? Então o que está esperando? Um fim de semana diferente e
cheio de diversão pode ser tudo o que você precisa para recarregar as energias, e olha
que alternativas para isso não falta. Acesse o site, telefone e descubra mais.

