Turismo

Solar das Andorinhas oferece conforto e animação para a Páscoa
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Tradicional fazenda da região está comemorando 40 anos em 2011 e realiza a 9ª Caça aos Ovos Perdidos nesse feriado O Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas é o hotel fazenda mais antigo do Brasil. Localizado na centenária Fazenda das Duas Pontes, palco da agricultura cafeeira na região, a apenas
uma hora e meia de São Paulo, é uma das melhores opções de Páscoa da região. Oferece 85 apartamentos - todos equipados com conexão automática e
gratuita coberta pelo sinal wireless - além dos apartamentos os salões de eventos, restaurantes e áreas de convivência também possuem essa cobertura.
Para pais e filhos garantirem a diversão, o hotel dispõe de muitas opções de lazer como um amplo complexo aquático, salão de jogos, área verde, play
ground, quadras e sala de carteado. Privilegiado pela natureza, o Solar apresenta o maior circuito de arvorismo do Brasil com 28 estações e muitos outros
obstáculos para tornar ainda mais emocionante. E também a tirolesa, com aproximadamente 1 km de extensão e pra fechar com chave de ouro e com muita
adrenalina, vale a pena fazer também, o Rafting com saída do próprio hotel. E, para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o
Solar dos Bebês, com monitor especializado. O Solar também dispõe de chalés especiais para hóspedes com animais de estimação de pequeno e médio
porte. A Páscoa do Solar conta com a já tradicional Caça aos Ovos Perdidos, que integra e anima os hóspedes do feriado e chega - neste ano - a sua nona
edição. O cliente que deseja acomodar-se em um apartamento duplo, com pensão completa inclusa, paga apenas R$ 3.211,00 em um pacote no período de
20 a 24 de março. Crianças com até 12 anos recebem cortesia do Solar das Andorinhas quando se hospedam no mesmo apartamento dos pais. Já um
apartamento conjugado, com dois quartos, tem diárias a partir de 1.587,00. Quando o assunto é gastronomia, a cozinha de fazenda do Solar prepara
comidas caseiras aos hóspedes. Nos fins de semana o cardápio é adaptado para melhor atender as crianças; por isso são preparados pratos nutritivos com
os ingredientes que a criançada mais gosta.
As reservas para Páscoa no Solar das Andorinhas podem ser feitas pelo telefone (11) 3675-0755 ou http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

