HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS – PORQUE
SEU PAI MERECE!!
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas

Um lugar muito legal mesmo e bem pertinho de Campinas, 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 que é
considerado o MELHOR HOTEL FAZENDA DO BRASIL, pois aqui o Hóspede realmente encontra sempre
uma diversão ou laser para fazer, seja no conjunto aquático de piscinas, no arvorismo, nas caminhadas pelas
ilhotas do Rio Atibaia, com pontes lindas, observações astronômicas, rafting pelo Rio Atibaia, andar de cavalo
..mas espera ai……..O Hotel também tem as melhores opções para quem quer só sossego e ficar curtindo
uma vista legal e ou se bronzeando ao sol.

Tudo isso em uma exuberante Paisagem Natural dos 240.000m² de área verde e a riqueza do PATRIMÔNIO
HISTÓRICO e aqui 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.
O pessoal recebe a gente aqui sempre com “aquele” sorriso e uma camaradagem , como se estivéssemos em
casa mesmo .

Com mais de 35 anos de tradição, o Hotel Solar das Andorinhas tem acomodações muito legais, com frigo
bar, tv e espaçosos apartamentos.
Neste dia dos pais o Solar programou varias atrações especiais para você e sua família , se divertirem muito
juntosVeja a Programação completa aqui em nosso Guia do dia dos Pais no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas:SEXTA-FEIRA
17h00 – Chegada dos hóspedes
19h00 – Jantar no Restaurante Principal
20h30 – Desafio, um teste às suas aptidões.
21h30 – Observatório com a presença de astrônomo
22h00 – Caçada noturna (criançada e garotada)
23h00 – Chá de Erva Cidreira servido na Cozinha dos Escravos
SÁBADO
10h30 – Passeio de Maria Fumaça maiores informações no site: www.abpf.org.br
12h00 – Tradicional Feijoada servida a moda da Fazenda
15h00 – Jogos de Integração
17h00 – Futebol Adulto e Futsal Infantil
17h00 – Chá das Cinco
19h30 – Comer-Comer com os Tios
19h30 – Jantar com Música ao Vivo
20h30 – Cantando com os Tios
21h30 – Show com o misterioso mágico Josan

22h30 – Caça Fantasma (criançada e garotada)
22h30 – Acampamento Ronca Ronca
DOMINGO
09h30 – Passeio histórico pelo hotel
10h30 – Vôlei
11h30 – Hidroginástica Recreativa
12h00 – Biribol
12h30 – Almoço com churrasco à beira da Piscina
* Programação sujeita a alterações
O Hotel ainda fornece muitas facilidades de pagamento!
Contato pelos Telefones
(11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 3257-1414
informações pelo site do Hotel
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com/index.asp

