Hotel Fazenda Solar das Andorinhas promove Carnaval Sertanejo em
Campinas - 16/01/13
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas, oferece opção para quem deseja fugir da
folia agitada e curtir momentos de lazer e descanso em meio a modas de viola e encenação teatral.
Além das atividades de lazer - parque aquático, passeio a cavalo e passeio histórico na fazenda,
tour na Maria Fumaça - e do maior complexo de atividades de aventura dentro de hotel - rafting,
arvorismo, tirolesa e motocross freestyle - o hotel conta com o show do cantor Pardinho II e a peça
'Etnias', que conta a história da colonização do Brasil serão apresentados aos hóspedes.
O show do cantor Pardinho Dois acontece sempre às quintas-feiras, às 21h30. O cantor foi um dos
parceiros de Tião Carreiro e tem nada menos que 60 anos de carreira. Nos 50 minutos de
espetáculo, ele canta e relembra os maiores sucessos da Música Sertaneja e Caipira de Raiz e
deixa adultos e crianças entusiasmados com sua brilhante interpretação. O show ainda conta com
a participação especial de "Gabriel da Viola", de 12 anos e o Acompanhamento do tecladista Pedro.
Já o espetáculo Etnias é dirigido por Natanael dos Santos, da Cia Liberdade de Teatro e realizado
pela integração da equipe de profissionais e colaboradores do hotel. Esse projeto cultural tem a
intenção de expor a verdadeira história sobre o Brasil Colônia além de mostrar partes da história
que foram esquecidas ou escondidas.
A apresentação é interativa, itinerante e inesquecível! Começa em frente à recepção do hotel e
percorre um trajeto até o salão de eventos onde é finalizada. Em 50 minutos, o espectador
acompanha e participa do espetáculo em todo o percurso. O hotel foi escolhido como cenário
exatamente por sua conservação histórica, já que é uma fazenda de café que passou por todos os
períodos retratados no espetáculo.
Com essas novas atrações, o hotel torna-se uma das principais opções de Carnaval recheada de
atrações culturais, históricas e de aventura. Para o Carnaval, o hotel preparou pacotes
diferenciados para os clientes. Quem deseja passar Quatro dias em um apartamento duplo com
pensão completa inclusa paga a partir de R$ 3.168,00 à vista ou 4 parcelas de R$ 880,00. Já
aqueles que preferem desfrutar de um dia apenas no hotel no sistema Day Use, utilizando o Parque
Aquático e o restaurante no almoço, pagam R$ 75,00 por adulto e R$ 37,50 para as crianças
maiores de 2 anos. Vale lembrar também, que a família que tem animais de estimação de pequeno
porte pode levá-lo para passar o feriado no Solar.
Além disso tudo, para garantir o descanso e conforto de pais e filhos, o hotel tem o Solar dos
Bebês, com monitoria especializada em uma sala de recreação e monitores que promovem lazer
24h. Vale lembrar também, que o Solar das Andorinhas recebe os animaizinhos de estimação da
família.

Informações:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com
Inf. e Reservas:
(19) 3257-1414/ 3757-2700

