No feriado de independência visite o mais completo hotel
fazenda do Brasil
No período de 3 a 7 de setembro desfrute de todo lazer, conforto e
infra-estrutura do Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.

D iversão em meio a natureza

Localizado em Mogi Mirim à 121 km da capita l pa ulistana, o Hote l Fazenda
Solar das Andorinhas proporciona os melhores momentos para toda a família,
com uma completa infra-estrutura para tornar o fe ria do inesquec ível. São
83 apartamentos todos equipados com conexão automática e gratuita
coberta pe lo sinal wire lless além dos a partame ntos os sa lões de eventos,
restaurantes e áreas de conv ivência também possuem essa cobertura.

Para garantir a diversão em sete de setembro, tem o maior circuito de
arvorismo do Brasil com 28 estações, Tirolesa, o Raft ing e para completar
toda essa adrenalina ainda temos outras ativida des como: Ra pel, Parede
de Escalada, Paint Ball, Torre Aventura e pa ra quem gosta de emoção, o
balonismo, todas essas opções no próprio hotel. O custo pa ra a realização
desses esportes deve ser consultado na recepção do hotel. E para as
atividades empresariais como Enduro de Regularida de de Jeep, Mounta in
Bike, Tre kking, e Cavalgada o agendamento deve ser antecipado. Outra
atividade imperdível é o passeio de Trem Ma ria Fumaça, vale a pena
confe rir.

E a diversão não acaba por aí, o hote l dispõe de muitas opções de lazer
como um amplo complexo a quático, salão de jogos, á rea verde, play
ground,

quadras,

pesque-pague

e

sala

de

carteado.

Nesse período o valor do pacote de 3 à 7 de setembro em apartamento
duplo está apartir de R$ 2.820,00. Todos os valores são para o casal e inclui
café da manhã, almoço, jantar ,ceia e chá com bolac has à noite e cortesia
de
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Informações e reservas (11) 3675-0755
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