Solar das Andorinhas promete o melhor Réveillon de
Campinas(SP)
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Reveillon é tempo de festa. Mas isso não significa que as únicas opções de viagem são as praias ou cidades já tão conhecidas.
Algumas famílias preferem entrar o ano com o pé direito, mesmo que longe da agitação, em uma hospedagem confortável e
aconchegante. O Solar das Andorinhas, hotel fazenda localizado em Campinas – a pouco mais de 1 hora da capital paulista – está
oferecendo pacotes diferenciados e diversão garantida.
O empreendimento é o hotel fazenda mais completo do Brasil. Apresenta uma estrutura de 85 apartamentos equipados com frigobar,
telefone, tv e ar condicionado. Para o lazer, oferece parque aquático contando com três piscinas interligadas com toboagua, piscina
aquecida, piscina de biribol e piscina infantil. E ainda: quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos,
playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento, o Solar das Andorinhas oferece massagens, Fitness Center para ginástica e
saunas (seca e a vapor).
Para quem achava que só essa estrutura do hotel fazenda já valeria a viagem de Reveillon, o Solar ainda preparou pacotes de diárias
especiais. A família pode se hospedar em um apartamento duplo, com pensão completa inclusa e cortesia de uma criança de até 12
anos, por família – em um pacote de cinco diárias válidas entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro – pagando apenas R$5.469,15.
Outra opção é o pacote de sete diárias, para aqueles que preferem apenas curtir os dias da virada de ano. No período de 26 de
dezembro a 02 de janeiro, um apartamento conjugado – com dois quartos – sai por R$7.290,30. Todos os valores de hospedagem
podem ser pagos em até 4x no cheque.
Nas programações especiais da virada de ano, o Solar contará com show pirotécnico e ceia de Reveillon à beira da piscina, com a
animação da banda Santa Philomena. Reunindo a família toda para a entrada de 2011, o Solar não podia deixar de lado os bebês. O
hotel dispõe do Solar dos Bebês: local organizado em uma sala de recreação monitorada, com brinquedos e atividades desenvolvidas
pelo monitor junto aos pequenos (desde desenhar e participar de atividades lúdicas à tradicional hora da soneca – essencial para
crianças).(Assessoria de Imprensa)

