Final de Semana no Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas em Campinas – Tudo de
bom!
Com opções para toda a família, o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas conta com um grande
complexo de atividades de aventura. Aqui é possível praticar rafting, arvorismo, tirolesa,
paintball e balonismo sem sair do hotel. Para as crianças, um enorme parque aquático, com
piscina aquecida durante o inverno, garante diversão em qualquer época do ano. Já para
aqueles que querem descansar e esquecer da rotina, a dica é abusar das saunas seca e úmida,
das caminhadas, do pesque-e-pague e do turismo cultural. O Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas conta ainda com monitores de lazer especializados, que organizam atividades
divididas por faixa etária, atendendo desde os bebês até a melhor idade.Muitas atraçoes te
esperam aqui!

Venha passar horas de muita alegria e diversão com toda a família no Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas em Campinas.
Aqui as atividades são muitas –
É o complexo do Parque aquático com várias piscinas e toboágua.

São atividades radicais , para os mais aficionados em esportes.

Um momento de pausa e reflexão , perto dos apartamentos do Solar, cercado de muito Verde
.

E ainda para quem também gosta de sossego, tem varias cachoeiras e bastante sombra pra
relaxar a beira do Rio Atibaia.

Praticar o Estudo do Meio num Hotel Fazenda!

Num Hotel Fazenda temos um elenco fabuloso de possibilidades para o Estudo do Meio
devido a diversificação de atividades, vejamos:
- Ciências Naturais, Ecologia e Meio ambiente – Com laboratórios naturais, o aluno
observa trabalhos e experimentos feitos em seus locais originais, como cultivo e colheita em
hortas e pomares. No rio e na cachoeira, o aluno tem contato com uma flora abundante e
magnífica. Tudo isso sem contar o aspecto da conservação do Meio Ambiente, visando à
preservação das espécies naturais.
- História colonial – Através de passeios históricos pela Fazenda do Café do século XVIII,
da época da escravidão que deram origem a muitos hotéis-fazenda, todos são convidados a
voltar ao passado, estando em contato direto com parte da história, admirando construções
preservadas de arquitetura colonial, muitas delas tombadas pelo patrimônio histórico.
- Universo Solar – O universo é visto um pouco mais de perto. Com a ajuda de um
telescópio profissional é possível observar e identificar astros e constelações. Para isto é
fundamental confirmar a disponibilidade do telescópio e se possível com o auxílio de um
astrônomo.
- Lazer Educacional – Em atividades de lazer e diversão, as pessoas aprendem brincando e
participando de atividades coletivas, de cunho educacional. Existe maneira mais gostosa de
aprender do que esta?
- Atividades Recreativas – Desde atividades simples como passeios, trilhas, esportes em
quadra ou piscinas, até atividades de aventura, como arborismo, rafting, balonismo, etc.
Existem opções para todos os gostos e níveis de adrenalina.
Divirta-se e aventure-se num Hotel Fazenda!

O contato com a natureza, a beleza da simplicidade de uma capela, os ares do interior, a
comida da fazenda, o ambiente histórico, além de toda estrutura para atividades de aventura e
lazer. Tudo isto encontramos numHotel Fazenda, com atrações e programações que atendem
os mais diversos gostos, nos fazendo revitalizados para a retomada de nossas vidas!
Quando foi a última vez que você viajou e aproveitou um turismo de aventura? Você já
esteve numa capela histórica de um Hotel Fazenda e sentiu o poder de repensar sobre suas
atitudes? Quando teve a oportunidade de aproveitar um lugar que oferecesse relaxamento,
tranquilidade, ar puro, e ainda a possibilidade de se aventurar em atividades de pura emoção?
Quando você pretende ter essa oportunidade?Aproveite, esse é o momento!
Aproveite as promoções e os pacotes de umHotel Fazenda!

Hotel Fazenda é um lugar de natureza exuberante, onde se desfruta de um convívio mais
íntimo com o que é da terra, curte a prática de esportes tradicionais, e aproveita-se de toda a
geografia para desenvolver atividades ao ar livre, como o arborismo, rafting, paint ball,
trilhas, balonismo, e, ainda, pesque-e-pague, passeio de charrete, passeio de jardineira,
passeio de trem, e muito mais! Existem opções para todos os gostos e níveis de adrenalina. É
possível curtir rafting e caiaque na parte da manhã, e aproveitar de um arborismo na parte da
tarde. Tudo no mesmo local!

O Hotel Fazenda tem uma programação que envolve brincadeiras, atividades de lazer,
esportes e gincanas. Dispõe de recreacionistas para bebês, crianças, adultos e Melhor Idade.
Também dispõe de atividades para quem o sono demora a chegar como shows. Além de um
arsenal de recursos de entretenimento com atividades de aventura.
Vivencie um ótimo e inesquecível momento no interior do estado de São Paulo num Hotel
Fazenda que é patrimônio histórico, com alimentação típica da área rural, atividades de
adrenalina, e com a hospitalidade do interior!
Quer passear um pouco pelas trilhas e cachoeiras do Solar das Andorinhas? Siga a gente
nesse Video:Entre em Contato pelos Telefones
(19) 3757-2700 / (19) 3257-1414
FOTOS – HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDRONHAS e fotos do modelo DANILO
BUENO ( Fotos Marcos Craveiro)

