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Solar das Andorinhas recebe título de Patrimônio Histórico
Hotel comemora 36 anos de existência e recebe título de patrimônio Histórico de Campinas
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas tem motivo duplo para comemorar. Está completando 36 anos e toda sua
estrutura foi tombada como patrimônio histórico pelo Conselho do Patrimônio Cultural de Campinas o
CONDEPACC. A área do hotel fazenda é o leito da Antiga Estrada de Ferro Mogiana, no trecho entre a Estação
Anhumas e a divisa com o Município de Jaguariúna.

Conta com locais históricos, que podem ser visitados pelos turistas, como: as Ruínas da Senzala, a Casa com suas
paredes de 80cm de largura, cômodos com a pintura original restaurada, capela e escultura de Cristo datada de
1806, a Roda D’Água, a Casa de Máquinas hoje transformada em museu, o Jardim de Entrada com palmeiras
imperiais, parte do calçamento das antigas estrebarias, as Ruínas da Serraria e do Moinho de Fubá, o
Caramanchão Namoradeira do Jardim; folhas dos Livros de Contabilidade que são conservados até hoje, entre
outras.

Está localizado no km 121 da rodovia Campinas - Mogi-Mirim, a 1 hora de São Paulo e fica dentro da centenária
Fazenda Histórica Duas Pontes. O Hotel oferece um moderno parque aquático composto por três piscinas,
toboágua, bar com cascata, piscina aquecida e saunas, quadra de futebol, tênis e vôlei de areia, campo de futebol,
de golfe e mini-golfe, sala de leitura e de jogos. Além disso, o Hotel Fazenda tem espaço reservado aos bebês, com
toda a infra-estrutura que eles necessitam, brinquedos, monitores, apresenta também propostas culturais como o
observatório, o Museu de Antiguidades, a Capela dos Escravos e o passeio turístico pelos seus pontos históricos,
alem de atividades extras, não-inclusas no valor da diária, que complementam a estadia de maneira divertida:
circuito de arvorismo com um técnico para percorrer o topo das árvores da mata preservada da fazenda, passeio a
cavalo ou de charrete, e passeio de trem Maria Fumaça, mantido pela Associação Brasileira de Preservação da
Ferrovia (ABPF).

Mais Informações: (11) 3675-0755/ (19) 3757-2700 (19) 3757-2700 ou pelo
site:http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com
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