Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Conheça o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas e aproveite toda a tranquilidade que você e sua família merecem.
Aprecie um recanto agradável marcado pela presença da natureza e divirta-se com toda a estrutura que este
maravilhoso lugar tem a oferecer! Saiba mais sobre o ótimo atendimento do hotel e veja como fazer a reserva abaixo!

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas - Garantia de Ótimas Férias

Ao se falar de Hotéis Fazenda, temos o Solar das Andorinhas como referência nacional. Situado na região de Campinas
SP, este estabelecimento é provido de grande credibilidade e admiração das pessoas, pois, indiscutivelmente, é um dos
lugares mais recomendados aos apreciadores do ecoturismo, além de ser bem localizado com relação à grandes
centros, como por exemplo, São Paulo. O lindo paisagismo natural e a tradição histórica conservada do local fez com
que ele já tenha sido cenário de diversas produções televisivas e cinematográficas. Essa notabilidade trouxe, com o
tempo, o reconhecimento do mercado turístico com relação ao Hotel, dando a este a imagem de parque aquático com
uma das melhores recomendações do país. A procura por ambientes que oferecem tranquilidade e propiciam o
descanso é crescente no mercado turístico, sendo assim, as pessoas de gosto refinado tem cada vez mais elegido o
Solar das Andorinhas como seu local de predileção. Acredita-se que um dos motivos para isso seja a metodologia de
trabalho da empresa, uma vez que, ela orienta seus funcionários a serem sempre muito gentis e atenciosos com os
clientes, obtendo, assim, índice zero de reclamações. A ideia principal é que os visitantes saiam felizes e satisfeitos e,
claro, retornem sempre. Com relação à estrutura, podemos contar com um dos mais completos parques aquáticos do
Brasil, com, piscinas aquecidas, saunas, biribol adulto e infantil, piscinas infantis, vestiários e muito mais. Além disso,
temos as atrações a parte, como, arvorismo, boate, salão de jogos, bocha, campos e quadras e uma infinidade de outras
opções de divertimento. Saiba mais informações a seguir e hospede-se neste paraíso!

Faça Já Sua Reserva no Solar das Andorinhas
Hospede-se já neste lindo hotel fazenda, para isso, conte com todos os recursos que a internet oferece. Conheça mais
detalhes sobre o local, veja fotos e faça sua reserva no site da empresa que se encontra no seguinte endereço: Se
preferir, você ainda poderá contar com a ajuda da melhor agência de viagens do Brasil, a CVC. Com muitos anos de
tradição e experiência ela poderá lhe oferecer sempre a melhor solução. Consulte já seus pacotes e fique
despreocupado. Boa viagem e boas férias!

