Terça-Feira, 28 de Junho de 2011

Solar das Andorinhas tem show de humor durante as férias
de inverno - 21/06/11
O Solar das Andorinhas oferece a estrutura ideal para as férias de
inverno de toda a família em Campinas, com atrações para todas as
idades e gostos. Além disso, é um lugar de muita história. Fica em uma
centenária fazenda, chamada Duas Pontes que foi fundada por volta de
1800. Foi palco da agricultura cafeeira na região. Atualmente, mesmo
restaurada, garante um reencontro com o passado, principalmente por
seu estilo colonial transformado em hotel fazenda.
O grande diferencial do Solar para as férias é o seu famoso circuito de
aventura: o maior dentro de um hotel. O arvorismo é composto de mais
de 28 estações para os fãs de adrenalina. Sem contar a tirolesa, com 1
km de extensão, e o rafting com saída do próprio hotel. E para
completar as férias de inverno, atividades como: paint ball, torre de
aventura, composto por parede de escalada e balonismo
Além disso, essa temporada de férias conta com mais uma novidade.
Toda quinta-feira de julho, o Solar das Andorinhas vai receber o show
de Matheus Ceará, para adultos. O humorista é campeão do quadro
"Quem chega lá", realizado pela Rede Globo no Domingão do Faustão.
A estrutura de hospedagem tem 85 apartamentos equipados com ar
condicionado, frigobar e tv. Na cozinha, os sabores marcam o inverno.
A gastronomia da fazenda, mesmo com tempero e jeito de comidinha
caseira, apresenta grande diversidade. Além disso, durante o mês de
julho o hotel oferece jantares temáticos para seus hóspedes se
divertirem: Jantar do Pijama, Jantar do Pirata, Jantar do Ridículo, Jantar
Caipira e muito mais.
E, para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel
tem o Solar dos Bebês, com monitor especializado. O local funciona o
ano inteiro e é basicamente uma grande sala de recreação monitorada,
com brinquedos para crianças até 3 anos de idade e atividades
desenvolvidas pelo monitor junto aos pequenos (que vão desde
desenhar e participar de brincadeiras lúdicas à tradicional hora da
soneca exigida por crianças desta idade). Também no Solar dos Bebês
há trocador e cadeirões para as crianças comerem no local, já que no
Solar dos Bebês os pais podem deixar as crianças enquanto se
divertem.
Animaizinhos em férias - Sempre pensando em oferecer o melhor, o
Solar tem chalés especiais para pessoas com animais de estimação de
pequeno e médio porte. Assim, os donos podem ir ao hotel sem ficar
longe de seus mascotes durante o mês de férias.
Mais diversão - O parque aquático conta com 3 piscinas interligadas
com toboagua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina infantil. E
mais quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de
jogos e playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento o
hotel oferece massagens, Fitness Center para ginástica e saunas (seca
e a vapor). Vale lembrar que, durante as férias, o hotel disponibiliza
seus monitores durante a madrugada para animar os hóspedes a toda
hora.
Neste mês de julho, a família toda conta com pacotes programados
para se hospedar no Solar das Andorinhas. Um apartamento duplo,
com pensão completa e uma criança de até 12 anos com cortesia, tem
valores a partir de R$1.790,00 - num pacote de 3 diárias. Já um
apartamento conjugado, com dois quartos, tem diárias a partir de
R$1.117,00. Mais informações e reservas em
http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com/

