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Solar das
Andorinhas
completa 40 anos
Agências com Edição

Como já é tradicional, o Carnaval
do hotel promete animar as famílias
paulistas

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas é um lugar de muita história - o mais antigo do Brasil - e fica na centenária
Fazenda das Duas Pontes, localizado a apenas uma hora e meia de São Paulo no km 121 da Rodovia Campinas/Mogi Mirim.
Privilegiado pela natureza é o hotel com o maior circuito de arvorismo do Brasil, são 28 estações e muitos outros obstáculos para
tornar
ainda
mais
emocionante
o
Carnaval
das
famílias
da
região.
Completando 40 anos, o Solar das Andorinhas chega à folia com a 27ª edição da Olimpisolar. A campanha exclusiva que já é
tradição no Carnaval do hotel, onde acontece a maior integração entre os hóspedes, além de ser uma campanha direcionada a quem
gosta de esportes, com direito a cerimônia oficial de abertura e tocha olímpica.
Na gastronomia do Solar, a cozinha da fazenda prepara comidas caseiras aos hóspedes. Já nas acomodações, o hotel fazenda
oferece 85 apartamentos equipados com ar condicionado, frigobar e tv.
E seu parque aquático conta com 3 piscinas interligadas com toboagua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina infantil. Ainda
no campo de diversão, o hotel possui quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos e playground e boate.
Nas áreas de estética e relaxamento o hotel oferece massagens, Fitness Center para ginástica e saunas (seca e a vapor).
Neste período de folia, o hotel fazenda mais completo do Brasil preparou pacotes especiais para as famílias. Entre os dias 4 e 9 de
março, um apartamento duplo com pensão completa inclusa tem 5 diárias por R$4.360,00. Já um apartamento conjugado, com dois
quartos, tem diárias a partir de R$1.705,00. No Carnaval, o sistema Day Use do Solar das Andorinhas sai por R$70,00 para os
adultos e R$35,00 para as crianças.
Conforto para os pequenos - O Solar dos Bebês oferece monitoria especializada em uma sala de recreação para os pais que querem
descansar e têm filhos pequenos. Além disso, o Solar das Andorinhas recebe a família toda, inclusive os animais de estimação de
pequeno porte.
As reservas do Solar das Andorinhas podem ser feitas em (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700. Outras informações em
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

