Lazer e aventura no Solar das Andorinhas

Tire o dia para aventurar-se
Há opção do mini-rafting (floating), que é recomendado para crianças acima de 3 anos e
idosos por conter um percurso mais leve e menos demorado.
Publicado em 13/11/2008.
Para quem precisa desanuviar a cabeça ou para aqueles que estão loucos em busca de
diversão, o circuito de aventuras do Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas,
pode ser uma boa idéia. Instalado numa fazenda centenária, o hotel conta com uma imensa
área verde que é muito bem aproveitada para a prática de esportes “radicais”, mas que
podem ser experimentados por toda a família ou por empresas que desejam afinar as
atividades em grupo.
Rafting
A lista de atividades propostas pelo Solar começa com o rafting, um esporte que mistura
adrenalina com segurança, e pode ser praticado em equipe, com a família ou em grupo de
amigos que sentem prazer em desenvolverem uma atividade juntos. A amizade e o
companheirismo são as grandes armas do rafting e é por isso que a atividade é muito
procurada por empresas que querem melhorar o trabalho em equipe.
Sua prática consiste em descer um rio com corredeiras em botes infláveis e com
equipamentos de segurança. Antes de começar qualquer descida de rafting, um instrutor ou
responsável pela atividade passa a todos os participantes detalhadas instruções de conduta
relativas à segurança. Estas Instruções são lembradas pelos demais instrutores durante
momentos estratégicos da descida, e seu cumprimento é fundamental para a segurança de
todos. O rafting comercial proporciona a experiência de descer o rio para pessoas de
qualquer idade e em sua maioria pessoas que nunca tiveram uma experiência anterior.
O Rafting completo do Solar das Andorinhas tem um percurso de aproximadamente 5
quilômetros de rio, com duração de aproximadamente 2 horas e se inicia dentro do hotel,
pois o rio Atibaia passa ao lado. O Hotel conta também com o mini-rafting (floating), que é
recomendado para crianças acima de 3 anos e idosos por conter um percurso mais leve e
menos demorado.
Arvorismo
O Arvorismo é uma prática de travessia entre plataformas montadas no alto das copas das
árvores, onde os praticantes fazem um percurso suspenso, ultrapassando diferentes tipos de
obstáculos. O Hotel conta com um dos mais completos circuitos de arvorismo do Brasil, com
28 estações, além de contar com uma tirolesa que tem aproximadamente 1 quilômetro de
extensão. Quem se interessar pela prática pode lembrar do tempo de criança quando
brincava sob ou sobre as árvores e assim resgatar o Tarzan que há dentro de cada um.
Paintball
Já o Paintball é uma atividade na qual os jogadores utilizam “armas” que atiram cápsulas de
gelatina recheadas com tinta solúvel em água. O campo com 1.250m2 de extensão é repleto
de vegetação e cria o espaço ideal, com obstáculos feitos pela mãe natureza e que deixam a
atividade ainda mais interessante. Neste jogo, o objetivo é recuperar sua bandeira que está
no campo inimigo, trazendo-a de volta para sua base. E para eliminar o adversário, basta
atirar e acertar nele. Quem tiver a marca de tinta é eliminado da rodada.
Balonismo
Para quem gosta de ver o mundo de cima uma boa pedida é o balonismo. Não vai dar para
fazer a volta ao mundo, mas é uma boa oportunidade pessoal de realizar o sonho mais
antigo da humanidade que é voar. A equipe Campinas Balonismo usa os balões para a
modalidade de Lazer e Propaganda Aérea e Desportiva.
O balonismo existe há cerca de 2 mil anos. A primeira demonstração foi feita pelo brasileiro
Padre Bartholomeu de Gusmão que em 1709, com 23 anos, demonstrou ao Rei João V de
Portugal um balão que subiu cerca de 4 metros, mas se incendiou. Deve ser por isso que nós
brasileiros temos uma relação de carinho com os balões, que o diga Alberto Santos Dumont,
com sua série de dirigíveis, antes do 14 Bis. No começo, os balões prestavam bons serviços
à espionagem nas guerras. Napoleão Bonaparte usava-os para observar as movimentações
na retaguarda do inimigo e estudar o terreno da batalha. Chegou a criar o primeiro Corpo
Militar de Balões. Na Guerra do Paraguai, o Brasil aproveitou da tecnologia dos balões para
observação militar.
A decolagem para vôo turístico fica na Ilha do Balão, dentro do Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas, e a decolagem acontece logo no período da manhã às 7hs. Nesta aventura é
permitido filmar e fotografar, pois é uma experiência que deve ficar bem registrada.
Escalada
E por falar em filmagem, você não vai estar no Big Brother, mas vai ter de enfrentar um
paredão. A Torre da Aventura propõe três níveis de dificuldade e é voltada para aqueles que
têm interesse em escaladas e rapel. Construída ao lado do Parque Aquático, a torre permite
uma competição onde o participante no primeiro nível dá início a descida no Rapel. Na
segunda fase o participante tem de escalar para conseguir tocar um sino, localizado no topo
da Torre Aventura. A atividade pode acontecer com uma ou duas pessoas simultaneamente e
é observada sempre por dois condutores que fazem a segurança em baixo (sistema tophope) e outro equipando os participantes, para evitar espera. Cada participante possui três
chances para subir e tocar o sino no topo da Torre Aventura, após as tentativas ele passa a
vez para o próximo participante. O participante sobre a escada de “espélio” conectado a um
equipamento chamado “trava quedas”. Após esta fase, o participante entra no terceiro nível
da Torre Aventura e está apto para a prática do rapel de 8 metros de altura.
Para as atividades citadas na matéria torna-se importante o prévio contato com o Hotel e
seus respectivos fornecedores. As contratações para as atividades atendem hóspedes do
hotel, clientes de Day Use, e grupos de Empresas e aniversários.
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