Atendimento
Segund

Solar das Andorinhas realiza a oitava festa dos animais na fazenda
Com o objetivo de proporcionar os melhores momentos
para toda a família, o Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas (foto), localizado em Mogi Mirim, prepara uma
programação especial para o feriado do Dia das
Crianças, com o maior complexo de atividades de
aventura dentro de um hotel com uma infraestrutura
completa: 83 apartamentos salões de eventos,
restaurantes e áreas de convivência, todos equipados
com conexão automática e gratuita coberta pelo sinal
wirelless.
A diversão para as crianças está garantida no feriado de
12 de outubro, quando o Solar das Andorinhas fará a
oitava festa dos animais na fazenda, com monitores
preparados 24 horas e muito lazer: parque aquático,
piscina aquecida, solar dos bebês, museu, sauna seca e
a vapor, campo de futebol, observatório, fitness center,
massagem, vôlei e biribol, quadras de tênis, cavalos e
charretes, trem Maria-Fumaça, show freestyle motocross
e ainda uma programação especial com desafios, jantar com música ao vivo, boate, jantar do ridículo, futebol,
passeio na horta, brincadeiras programadas, churrasco na piscina, teatro, festa havaiana, desfile dos animais
da
fazenda
e
muito
mais...
Com o maior circuito de arvorismo do Brasil - são 28 estações e para completar toda essa adrenalina - o hotel
tem também outras atividades como: tirolesa, rafting, rapel, parede de escalada, paint ball, torre aventura e,
para quem gosta de emoção, o balonismo, esportes com custo para realização a ser consultado na recepção.
Para outras atividades como enduro de regularidade de jeep, mountain bike, trekking, e cavalgada, o
agendamento
deve
ser
antecipado.
A diversão não acaba por aí. O Solar das Andorinhas dispõe de muitas outras opções de lazer, como um
amplo complexo aquático, salão de jogos, área verde, play ground, quadras, pesque-pague e sala de carteado.
Informações e reservas tels. (19) 3757-2700 / 1414 ou através do site www.solardasandorinhas.com.br

