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Campinas, a cerca de 100 quilômetros do centro de São Paulo, é não só
um dos municípios mais populosos do estado (perdendo apenas para a
própria capital e para Guarulhos), mas também uma cidade moderna e
dinâmica, com um bom índice de qualidade de vida. Fundada na
segunda metade do século XVIII, floresceu com a indústria do açúcar,
passou pelo café e pelo setor industrial e é hoje um importante pólo de
serviços. Mas a grande cidade, centro de uma importante região
metropolitana, se situa em meio a uma região de grandes encantos
naturais, e que os turistas – chegados principalmente da capital
paulista – escolhem para um período de descanso em meio à natureza.

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas

O Solar das Andorinhas é um hotel fazenda que se distingue por
combinar diferentes elementos (patrimônio histórico, riqueza natural e
estrutura de eventos e lazer) que o tornam uma oferta de trabalho,
lazer e turismo única. Instalado numa fazenda criada ainda no século
XVIII,. foi fundado em 1971.

Fique num Monumento Histórico

O Solar das Andorinhas é, em si mesmo, um monumento histórico,
pois se situa numa antiga fazenda contemporânea dos primeiros
tempos de Campinas. A casa grande, a cozinha dos escravos, a árvore
pau d´alho usada para cicatrizar ferimentos, o terreiro utilizado para a
secagem do café, a capela e a namoradeira são vários ícones do hotel,
cada um contando uma história.
No hotel se pode praticar todo o tipo de atividades como arvorismo,
rafting, mini golf ou passear a cavalo.
A proximidade a Campinas pode justificar um pequeno passeio a
compras no Iguatemi, no Parque das Bandeiras e no Parque D. Pedro.

Saiba como Chegar no Solar das Andorinhas

O hotel fazenda se situa a cerca de 20 quilômetros do centro de
Campinas e a 126 quilômetros do centro de São Paulo. Da capital
paulista, as duas opções principais são a Rodovia dos Bandeirantes e a
Anhanguëra, em direção a Campinas. Pela Bandeirantes o trajeto é um
pouco mais longo, mas pode compensar o trânsito um pouco mais
pesado que habitualmente rola pela Anhanguëra.
As rodovias contornam o centro de Campinas através das ligações à
rodovia D. Pedro I, a qual faz ligação à Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira
de Barros. Cerca de 4 quilômetros depois de pegar a Pereira de Barros,
saia na saída para a rua Mariazinha Leite Campagnolli, próximo do
Parque Xangria. Siga em frente por algumas centenas de metros até
encontrar a rua Antônio Duarte Dias, já muito perto do hotel. Vire à
esquerda e logo chegará na entrada.

Conheça os Serviços

Além de estadia a férias, o Solar das Andorinhas está totalmente
preparado para receber congressos e outros eventos. As grandes salas
que outrora eram de serviço à fazenda estão hoje totalmente equipadas
para fazer apresentações, reuniões de trabalho e para fechar negócios,
sempre com o suporte de uma equipa de profissionais com décadas de
experiência no melhor atendimento.
A estrutura de lazer do hotel inclui piscina aquecida, piscina infantil,
saunas (a vapor e seca), salão de jogos, boate com videokê, e ainda
vários equipamentos no exterior, como campo de futebol, vôlei de areia
e quadras de tênis.
Faça sua reserva nos telefones (19) 3757.2700 ou (19) 3257.1414,
ou para o e-mail:
comercial@hotelfazendasolardasandorinhas.com.

