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Solar das Andorinhas: diversão 24h e maior complexo de aventura dentro
de um hotel
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Em Campinas, a apenas 1 hora de São Paulo, o Solar das
Andorinhas proporcionando lazer, aventura, descanso e
conforto para os hóspedes de todas as idades. O Solar
das Andorinhas, hotel fazenda mais antigo do Brasil,
localizado na centenária Fazenda das Duas Pontes, em
Campinas, palco da agricultura cafeeira na região, é uma
das melhores opções para o feriado do Dia das Crianças
que se aproxima. Reconhecido por ser também o mais
completo do Brasil, o hotel fazenda localizado no km 121
Parque aquático com 3 piscinas interligadas com
toboágua

da Rodovia Campinas / Mogi Mirim conta com 85
apartamentos equipados com ar condicionado, frigobar e

TV, além de um parque aquático com 3 piscinas interligadas com toboágua, piscina aquecida, piscina de biribol
e piscina infantil e quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos e playground,
quadriciclo para adultos e crianças e boate. Nas áreas de estética e relaxamento o hotel oferece massagens,
fitness center para ginástica e saunas (seca e a vapor). Sem contar que a diversão no Solar é garantida 24
horas por dia! 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.
Privilegiado pela natureza com 240.000 m² de área verde, o hotel fazenda apresenta o maior circuito de
aventura dentro de um hotel. Esportes como arvorismo, tirolesa, rafting e paintball podem ser praticados com
todo apoio e segurança necessários que a equipe do hotel proporciona. Na gastronomia do Solar das
Andorinhas, a cozinha da fazenda prepara comidas caseiras aos hóspedes. Nos fins de semana o cardápio é
adaptado para melhor atender as crianças; por isso são preparados pratos nutritivos, porém com os
ingredientes que a criançada mais gosta. Para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel
tem o Solar dos Bebês, com monitor especializado. Sem esquecer que o hotel aceita animais de estimação de
pequeno porte. Para a família ficar completa! Mais informações e reservas: tels. (19) 3757-2700 / 3257-1414 ou
através do site www.hotelfazendasolardasandorinhas.com.

