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O Solar das Andorinhas, em Campinas, no interior de São Paulo, conta com uma
nova atividade para seus hóspedes: balonismo. A atração faz parte de uma série de
esportes de aventura que inclui arvorismo, rafting diurno e noturno e paintball,
além de apresentações de motocross free style.
De acordo com Susi Frizzi, diretora do hotel que pertence à sua família há três
gerações, uma novidade que será inaugurada em breve será a parede de escalada,
já em fase de construção. "Meu objetivo é em dez anos, a contar de 2003, quando
assumi o Solar, tornar o empreendimento referência em responsabilidade com o
meio ambiente e o ser humano", afirma, alegando que uma providência a ser
tomada é a melhoria na questão da acessibilidade.
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O meio de hospedagem deve encerrar o ano com 70% de ocupação. "Estamos
crescendo cerca de 20% ao ano neste índice. Apenas em julho, por ser um mês de
férias, obtivemos 98% e o número de empresas realizando eventos no
empreendimento também tem aumentado", conta Susi.
A diária média é R$ 120 e, além de hospedagem, o estabelecimento funciona para
day use, eventos e estudo de meio (incluindo a parte cultural, já que lá
antigamente era uma fazenda de café, atualmente tomada pelo patrimônio
histórico).
A infra-estrutura do empreendimento ainda contempla pesqueiro, parque aquático,
piscina aquecida, área para eventos, parque infantil, saunas seca e a vapor,
massagem, museu, restaurante, bar, equipe de lazer, o observatório E. Halley,
passeio de trem Maria-fumaça, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de
jogos, mini golfe, cavalos, charretes e monitores.
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