HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS –
PERTO DE TUDO E UM SANTUÁRIO ECOLÓGICO
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas:
Um lugar admirável marcado pela tranquilidade, pela diversão e por um profundo
contato com a natureza e com a história. Assim é o Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas.
A exuberante Paisagem Natural dos 240.000m² de área verde e a riqueza
do PATRIMÔNIO HISTÓRICO já foram cenários de Novelas, Minisséries e Programas
de TV.
Durante todos os meses do ano, a fantástica Estrutura de Lazer e Acomodação atrai
pessoas de excelente bom gosto que, como você, fazem questão de levar a família
para um Ambiente Seguro e Familiar.

Parque Aquático:
Jardim da Casa Grande
• Piscina aquecida
• Biribol com Iluminação, aquecimento e com cobertura no Inverno
• Piscina Infantil

Complexo Aquático
• 02 piscinas interligadas com toboágua
• 01 piscina infantil
• Biribol Adulto
• Biribol Infantil (Biribinha)
• Vestiário
• Castelinho
• Saunas seca e a vapor
• Mirante

Outras atrações:
1 - Arvorismo
2 – Pesque-pague Tôa Tôa
3 – Ponte Pênsil
4 – Boate com Videokê
5 – Salão de Jogos (ping-pong, pebolim e bilhar)
6 – Campo de Bocha
7 – Campo de Futebol Iluminado
8 – Quadras de Tênis Iluminadas
9 – Vôlei de Areia
10 – Quadra Poliesportiva Iluminada
11 – Mini-golf
12 – Observatório Edmund Halley

Equipe de Recreação:
TRADIÇÃO EM DIVERSÃO!
No Solar das Andorinhas, andar descalço, empinar pipas, brincar de pega-pega, jogar
queimada e pular amarelinhas não são coisas do passado. Você acredita que existem
crianças que mal conhecem algumas dessas brincadeiras?
Vira e mexe, a nossa Equipe de Recreação aparece com uma dinâmica divertidíssima.
Algumas delas são originais e reúnem toda a família, como a OLIMPSOLAR (gincana
realizada há 21 anos durante o feriado do Carnaval).
Independente da brincadeira, o resultado é sempre o mesmo: muita risada!
Equipe de Recreação do Hotel Fazenda Solar das Andorinhas espera por você e sua
família com a “corda toda”.









Grupos:
Solar dos Bebês (0 a 3 anos)
Criançada (4 a 7 anos)
Garotada (8 a 12 anos)
Adolescentes (13 a 17 anos)
Adultos
Melhor Idade – Férias e Feriado
Um encontro inesquecível com a natureza.
O cenário é encantador. Entre lagos, rios e cachoeiras, jaboticabeiras, mangueiras e
árvores de diversos tipos e tamanhos formam sombras inspiradoras.
O pomar, a horta e as borboletas, chamam a atenção da criançada. Para elas, é uma
grande aventura cruzar a Ponte Pênsil que atravessa o Rio Atibaia.
Durante o dia, a “trilha sonora” fica por conta de pássaros de espécies, cores e cantos
variados. E quando a noite chega, o cricrilar dos grilos deixa no ar aquele “barulhinho
gostoso”.

A sensação de respirar ar puro e sentir o cheirinho de mato é indescritível.
Para quem busca momentos de tranquilidade, no Solar das Andorinhas cada segundo
é um convite à paz interior.
Patrimônio Histórico:
Uma Fantástica Viagem ao Passado
Você sabia que o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas já foi uma fazenda de Café,
com escravos, senzala e tudo mais?
Passeando pelo circuito histórico, que compreende a área preservada que levou o
hotel à condição de patrimônio histórico, você poderá conhecer o Museu de
Antiguidades da Fazenda, a cozinha dos Escravos, as ruínas da Senzala, a Capela, a
namoradeira, o terreiro de café e muitas outras novidades.
Restaurante de Primeira:-

No Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, os sabores deixam saudades. Aqui, o café da
manhã, o almoço e o jantar são preparados com muito carinho e têm sempre muita
fartura.
Nos finais de semanas, férias e feriados, o restaurante oferece cardápios infantis, com
delícias especialmente dedicadas aos baixinhos mais exigentes.
Todos os alimentos servidos passam por um criterioso processo de qualidade .

Entre em Contato pelos Telefones
(19) 3757-2700 / (19) 3257-1414

