Vovó Cortesia é destaque no Solar das Andorinhas, o hotel fazenda mais
completo do país, neste final de ano

Mesmo cheio de inovações, o Solar das Andorinhas não deixa
de lado a tradicional ceia de Natal
As festas de final de ano, além de reunir a família, promovem o descanso. O Solar das Andorinhas, hotel fazenda
mais completo do Brasil, oferece uma das melhores opções aos arredores da capital paulista. Localizado a apenas
uma hora de São Paulo, o empreendimento é ideal para deixar a alegria, paz e harmonia invadir o coração de seus
hóspedes com pacotes especiais e programação diferenciada.
É estruturado com 85 apartamentos, todos equipados com ar condicionado, frigobar e tv. O hotel fazenda ainda
conta com completa área de lazer disposta em parque aquático com 3 piscinas interligadas com toboagua, piscina
aquecida, piscina de biribol e piscina infantil, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de
jogos, playground e boate. Nas áreas de estética e relaxamento o hotel oferece massagens, Fitness Center para
ginástica e saunas (seca e a vapor).
Quando o assunto é gastronomia, a cozinha de fazenda do Solar prepara comidas caseiras aos hóspedes. Nos fins de
semana o cardápio é adaptado para melhor atender as crianças; por isso são preparados pratos nutritivos com os
ingredientes que a criançada mais gosta.
Para o Natal, o hotel está com uma programação completa de lazer e diversão. Entre os dias 23 e 26, os pacotes em
apartamento duplo estão a partir de R$2.408,25. O Solar das Andorinhas organizou também o Vovó Cortesia. Isso
significa que a familia se reúne para as festas, e a vovó não paga a hospedagem! Além disso, uma criança com menos
de 12 anos também recebe cortesia. O pacote inclui pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e chá com
bolachas à noite), e os hóspedes deste período ainda tem uma ceia completa. Vale lembrar que o hotel fazenda
recebe animais de estimação.
Descanso Animado
A programação conta com coquetel de boas vindas, bingo maluco, sessão cinema, caminhadas, visita do papai Noel,
festa havaiana, show de mágica, churrasco na piscina e muito mais. Afora os já conhecidos trem Maria-fumaça e
show freestyle de motocross, e os desafios da programação especial.Para manter a tradição, o hotel faz uma missa
opcional e ceia de natal com música ao vivo.
O Solar das Andorinhas apresenta o maior circuito de arvorismo do Brasil com 28 estações. E para completar toda
essa adrenalina atividades como: Tirolesa, Rafting, Parede de Escalada, Paint Ball, Torre Aventura e para quem
gosta de emoção, o balonismo. O custo para a realização desses esportes deve ser consultado na recepção do hotel.
Cantinho dos Bebês
Sendo opção para a reunião da família. O Solar não podia deixar de lado os bebês, que necessitam de cuidados
especiais na hora da diversão com segurança. O local é organizado em uma grande sala de recreação monitorada,
com brinquedos e atividades desenvolvidas pelo monitor junto aos pequenos (desde desenhar e participar de
atividades lúdicas à tradicional hora da soneca - essencial para crianças). Também no Solar dos Bebês há trocador
para comodidade da família toda.
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