Lazer e muita diversão no Solar das Andorinhas, o mais completo hotel fazenda do Brasil
Tradicional hotel fazenda em Campinas oferece um lazer espetacular para toda família e amigos, com muitas
atividades de aventura e ação.

Piscina nas férias

Um fim de semana com um clima que mistura fazenda, lazer e diversão. Assim é no Solar das Andorinhas,
tradicional hotel fazenda em Campinas, interior de São Paulo. A gastronomia é um dos pontos altos do local, as
diárias incluem café da manhã, almoço e jantar e dois chás – das cinco e da noite. O almoço com churrasco à beira da
piscina com música ao vivo anima os domingos. O cafezinho caprichado após as refeições é servido num espaço que
reúne muita história.
O ambiente do hotel é familiar, sendo por isso o lugar ideal para curtir as férias, traga também seu animal de
estimação. A simpatia dos monitores e funcionários dos restaurantes é um dos diferenciais do local. O Solar das
Andorinhas possui toda infra-estrutura para receber pessoas com necessidades especiais, dispondo de um
apartamento adaptado.
Privilegiado pela natureza é o hotel com o maior circuito de aventura dentro de hotel. O arvorismo é composto de
28 estações para os fãs de adrenalina. Além disso, tem também a tirolesa, com 1 km de extensão, e o rafting com
saída do próprio hotel. E para completar, ainda temos outras atividades como: paint ball, torre de aventura,
composto por parede de escalada e rapel e para quem gosta de emoção, o balonismo. E mais: como apoio ao
esporte, possui uma pista de treino de Freestyle Motocross, onde, além do patrocínio aos pilotos Jeff e Gnomo, os
hóspedes podem assistir aos treinos e apresentações todos os sábados. O hóspede pode optar por atividades mais
tranqüilas como o passeio de Maria Fumaça que leva os turistas para um até Jaguariúna onde visitam a estação
antiga, um museu e uma feira de artezanatos, tem também o Pesque pague Toa Toa e passeio à cavalo e charrete.
Todas essas opções estão disponíveis no próprio hotel, pagas à parte.
Para o lazer, o hotel ainda conta com: um moderno parque aquático, composto por três piscinas interligadas com
toboáguas, piscinas aquecidas, piscinas de biribol, biribinha, piscina infantil, ampla área verde, play ground, quadras
de tênis, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, salão de jogos (ping pong, pebolim e
snooker), sala de carteado, fitness center, com acompanhamento de profissional qualificado e boate. O hotel dispõe
também de uma equipe de Lazer 24 horas.
Para tranquilidade no pagamento das despesas extras, o hotel usa o sistema de solaskas (moeda corrente própria,
em forma de papel). Bom porque o hóspede não corre risco de perder dinheiro original ao transitar pelas
dependências do Solar. Informamos que o hotel trabalha somente com cartões de débito. Para quem quer curtir as
férias de julho, as diárias para apartamentos duplos estão apartir de R$635,00, para pagamento a vista tem 5% de
desconto. E duas crianças por família até 12 anos é cortesia.
Durante toda a semana, o hóspede poderá se divertir com uma programação especial que tornará as férias ainda
mais inesquecíveis.
Para mais informações o Solar das Andorinhas fica na Estrada Campinas-Mogi Mirim, Km 121.
www.solarandorinhas.com.br - Fone: (19) 3757 2708 - 3757 2700
fonte: Assimptur Assessoria de Imprensa
E-mail (contato): atendimento@assimptur.com.br
Visite: www.solarandorinhas.com.br

