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Turismo

História, sossego e muita diversão em um só lugar

Hotel na região de Campinas oferece esportes radicais ou muita
tranquilidade, de acordo com a preferência do visitante
Era da varanda da "casa grande" que o barão de café acertava o dote com o pai do
pretendente à mão de sua filha. Enquanto negociavam, os pais zelosos não tiravam os
olhos da "namoradeira", instalada no jardim em frente e onde aguardavam os futuros
noivos, sentados um diante do outro. Tempos antigos que parecem escapulir das páginas
dos livros de história ao se visitar o Solar das Andorinhas, uma propriedade do final do
século XVIII tombada pelo patrimônio histórico e hoje transformada no mais completo hotel
fazenda do Brasil.
A "casa grande" e a namoradeira continuam lá, intactas, assim como a Casa de Fubá, a
roda d´água, o maquinário dos tempos em que a fazenda era uma das principais
produtoras e beneficiadoras de café e cana-de-açúcar da região, as casinhas dos
imigrantes italianos que chegaram ao Brasil para trabalhar na lavoura. Tem até Museu dos
Escravos, com os instrumentos que impingiam castigos aos negros revoltos e peças
utilizadas pelos "senhores", como um rústico vaso sanitário.
O hotel fica em Campinas, apenas uma hora de São Paulo e a 171 km de Santos e
mantém sua arquitetura colonial preservada. No passado, a Fazenda Duas Pontes, como
era conhecida, chegou a ocupar incríveis 630 alqueires de terra. Hoje são 240 mil m² de
área verde, com enormes eucaliptos, flamboyants, palmeiras imperiais e mangueiras, que
nesta época forram o chão de frutos maduros. A infraestrutura de lazer garante diversão e
entretenimento dia e noite para todas as faixas de idade, contando sempre animadas
equipes de monitores. Só fica parado quem quer sossego.

O destaque é o esplêndido parque aquático com piscinas interligadas aos toboáguas,
enquanto a geografia do lugar é aproveitada para explorar esportes radicais, tanto que o
Solar é considerado o maior complexo de atividades de aventura dentro de hotel no Brasil.

Espetáculo do tempo
O grande diferencial é a fantástica viagem ao passado que começa a ser saboreada ao se
adentrar o Solar. Nesta temporada, a direção do hotel resolveu explorar ainda mais esta
característica e está oferecendo todos os sábados a peça itinerante e interativa Etnias.
Vestidos com figurinos de diferentes épocas, o elenco de mais de 20 atores dirigidos pelo
professor Natanael, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unicamp, leva o público a
segui-lo a pé enquanto conta a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, e que
no final se funde com a da própria fazenda, passando pela mancha da escravidão negra.
Depois do espetáculo, os hóspedes podem se deliciar com chá de capim cidrão e fatias de
bolo caseiro servidos todas as noites na antiga cozinha dos escravos. Outra atração desta
temporada é o show de Pardinho Dois, representante da autêntica música sertaneja de raiz
que já abriu vários shows de Tião Carrero. As apresentações são todas as quintas-feiras de
janeiro e nos feriados prolongados.

Atividades de aventura
Para os espíritos mais aventureiros têm atividades de muita adrenalina, realizadas em
parceira com empresas especializadas: Rafting com um percurso de cinco quilômetros pelo
Rio Itatinga, começando dentro do hotel; Tirolesa de 1 km de extensão; Rapel e parede de
escalada; Paintball e um circuito de arvorismo com 28 estações, entre elas a falsa baiana,
pinguella maluca, ponte napoleza e cipó do Tarzan.

Tem também passeio de balão, realizado quando as condições do tempo permitem. Não há
roteiro definido, o vento é quem leva o balão para o caminho dele, percorrendo em média
10 quilômetros até encontrar um ponto de pouso. Como atração extra, os hóspedes podem
acompanhar as acrobacias de pilotos profissionais que utilizam a pista de MotoCross
existente na fazenda para treinos. É um verdadeiro show!

Diversão para toda a família
Transformada em hotel em 1971, a fazenda oferece sossego, divertimento e muita
adrenalina, depende do que a pessoa procura. É um típico ambiente rural de natureza
exuberante, com lago, rio, bosque, pomar.

O melhor é que tudo isso se completa à estrutura de lazer, que oferece passeios de cavalo,
charrete, playground, castelinho, saunas seca e a vapor, campo de futebol, quadras de
tênis, quadra poliesportiva, salão de jogos, fitness Center, minigolf e o Observatório
Edmund Halley, onde as sextas-feiras, quando o céu colabora, é possível observar as
estrelas através de um telescópio.
O parque aquático conta duas piscinas interligadas aos toboáguas, piscina aquecida, biribol
e piscina infantil. Quem gosta de pescar pode tentar fisgar uma tilápia no pesque-pague.
Tem também carpa, pacu e outros peixes de água doce.
Nas manhãs de sábado, o passeio no trem Maria Fumaça conduz até a cidade de
Jagariúna em outra viagem histórica. A casa principal (a "casa grande") abriga a recepção,
bar, loja de souvenirs, sala de eventos, capela, espaço para bebês com monitoras
especializadas e cafeteria.
São 85 apartamentos em estilo rústico, equipados com ar condicionado, telefone, frigobar e
TV. As refeições são fartas e caprichadas, com café da manhã, almoço, chá da tarde e
jantar. Aos domingos tem churrasco à beira da piscina. O hotel oferece programações
especiais para grupos de estudantes e da terceira idade e também recebe eventos
corporativos. E, para a família ficar completa, o Solar aceita animais de estimação de
pequeno porte.

Serviço
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas fica no Km 121 da Rodovia Campinas-Mogi Mirim.
Preços e outras informações pelo tel (19) 37572700 e 32571414 e no site
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

