SOLAR DAS ANDORINHAS

Férias no mais completo hotel fazenda do Brasil
09/07/2010
Desde 1971 proporcionando o melhor do lazer,
entreterimento, conforto e diversão, com muitas
brincadeiras, atividades e gincanas nas férias de inverno,
o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas (foto) está
localizado a uma hora e meia da capital paulista, no km
121 da Rodovia Campinas / Mogi Mirim. São 83
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 possuem essa cobertura.
Para as férias de julho uma equipe de monitores está
preparada para divertir bebês, crianças, adolescentes,
adultos e a melhor idade. Para adolescentes e adultos
tem o corujão da madrugada, com as melhores atividades
para quem o sono demora chegar. E mais uma completa
programação para o dia inteiro, com atividades como:
caminhada da amizade, varal de bexigas, futebol, jantar do penteado, boate com videokê, melanciobol, hidro
relaxante na piscina, caça ao drácula, lual, desafio, boate plataforma, acampamento ronca-ronca, passeio
ecológico, guerra de bexigas, observatório, festa junina com música ao vivo, churrasco na piscina, bingo e
muito
mais...
O Solar das Andorinhas é o hotel com maior circuito de arvorismo do Brasil, são 28 estações e muitos outros
obstáculos para tornar ainda mais emocionante. Além do Arvorismo, tem também a Tirolesa, o Rafting e para
completar toda essa adrenalina ainda temos outras atividades como: Rapel, Parede de Escalada, Paint Ball,
Torre Aventura e para quem gosta de emoção, o balonismo, todas essas opções no próprio hotel. O custo para
a realização desses esportes deve ser consultado na recepção do hotel. E para as atividades empresariais
como Enduro de Regularidade de Jeep, Mountain Bike, Trekking, e Cavalgada o agendamento deve ser
antecipado. Outra atividade imperdível é o passeio de Maria Fumaça, vale a pena conferir.
Para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitora
especializada.O Solar tem chalés especiais para hóspedes com animais de estimação de pequeno e médio
porte.
Informações e reservas tel.
(19) 3757-2700
(19) 3757-2700 / 1414 ou através do site
www.solardasandorinhas.com.br

