Solar das Andorinhas convida os
paulistanos a aproveitarem a data especial
para presentear no próximo dia 8 de maio
com mãe cortesia

Divulgação

O Solar das Andorinhas é o hotel fazenda mais antigo do Brasil. Possui 85 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 possui essa
cobertura. As mães de toda a região encontram no Solar a opção ideal para descansar durante
o final de semana ou somente no domingo de comemoração.
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.
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.
Para quem pode - Ideal para o final de semana da família toda, 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.

Para as mamães aproveitarem cada pedacinho dessa fazenda, o hotel está com pacotes
especiais. Um apartamento duplo, entre os dias 11 e 13 de maio, tem valores a partir de
R$417,50 com pai e filho pagante e mãe cortesia. Já aqueles que querem passar somente o
domingo das Mães no hotel, o day use tem valores de R$75,00 para adultos e R$37,50 para as
crianças. Outras informações e reservas em
(19) 3257-1414
ou
3757-2700/
(11) 3675-0755
ou www.hotelfazendasolarandorinhas.com
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