HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS

Endereço: Rodovia Campinas/Mogi Mirim, Km 121 | Como chegar >
Telefone: (19) 3257-1414



Cartões: visa, mastercard



Estacionamento: gratuito



Horário: Conforme a programação.



Capacidade: 240



Site: http://www.solardasandorinhas.com.br

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas é tombado como Patrimônio Histórico e constitui uma autêntica fazenda
colonial do século 18. Transformada em hotel em 1971, a fazenda traz o Passeio Histórico, com museu das máquinas
de café e roda d´água; colônia, antes abrigada pelos imigrantes e hoje residência dos empregados; a namoradeira, onde
os filhos do barão conversavam com seus pretendentes sob o olhar da mãe, do pai, de uma escrava de confiança e do
capataz; entre outros. Entre os passeios, há também o do Observatório Edmond Halley, onde o visitante aprecia o
universo através do telescópio. Para os sortudos que estiverem em noite boa de observar a lua, não esqueçam da
câmera fotográfica, pois é possível captar a imagem do satélite através das lentes do instrumento. Há também a Maria
Fumaça, que realiza uma volta de duas horas e leva os interessados até a feirinha de Jaguariúna; a charrete (R$ 15,00
por 15 minutos de passeio, levando até três pessoas); ou ainda o passeio individual a cavalo (R$ 10,00 por pessoa).
As 83 acomodações contam com telefone, guarda-roupas, TV, frigobar e ar condicionado. No café da manhã, há sucos,
pães, bolos e doces. No almoço, não faltam saladas, arroz com feijão, massa e grelhados, além de sobremesas caseiras
como doces de abóbora e de leite e pavês. O jantar oferece a mesma variedade do almoço, algumas vezes
acompanhado de MPB ao vivo, no estilo voz e violão. O Solar traz ainda café, das 12h às 15h e das 19h às 20h, e chá, a
partir das 22h30, na cozinha dos escravos. Na infra-estrutura do hotel há piscina aquecida e parque aquático, tendas de
massagistas, salão de jogos, playground e quadras. Dentro da casa principal, objetos e curiosidades retratam a cultura da
época colonial. Os muros, que demoraram 30 anos para serem erguidos, abrigam salas de descanso, bar, loja de
souvenirs, sala de eventos, capela, espaço para bebês, cafeteria e recepção, mantendo objetos e mobília antigos.
Para os aventureiros, a sugestão começa pelo rafting, diurno ou noturno, que faz um percurso de 6 quilômetros pelo rio
Atibaia. Ele custa R$ 70,00 por pessoa e a rota é realizada dentro do próprio hotel, num nível 3, ou seja, ideal para
praticantes de primeira viagem e famílias. Outra dica fica por conta do arvorismo, que possui três roteiros com diferentes
graus de dificuldade, saindo a partir de R$ 20,00 por pessoa. Além disso, há o paintball, o balonismo e a parede de
escalada, ainda em fase de instalação. Por fim, apresentações de motocross freestyle são rotina no hotel e, à noite, a
boate abre para festas de grupos.

Balonismo
Feito na parte da manhã, o balonismo dura pelo menos uma hora, mas o tempo de passeio pode variar de acordo com as
condições do clima. Não há roteiro definido, o vento é quem leva o balão para o caminho dele, percorrendo em média 10
quilômetros (de 5 a 15), até encontrar um ponto de pouso. A subida também varia, podendo ser um vôo rasante ou chegar a
300 metros de altura. As crianças a partir de 4 anos já podem participar da atividade e os menores de idade devem ser
acompanhados dos pais ou responsáveis. O valor para colocar o equipamento no ar deve ser de pelo menos R$1.500,00, ou
seja, cerca de quatro pessoas. Num vôo, é possível carregar até seis pessoas, alterando assim o preço.

Preços: O Solar das Andorinhas oferece preços diferenciados para pessoas da melhor idade e empresas. A diária completa (café da manhã,
almoço, jantar, café da tarde, chá e uso das atividades do hotel, com exceção daquelas que necessitam de equipamento especial - rafting,
arvorismo, paintball) sai por R$ 120,00 por pessoa. Para quem quiser apenas passar o dia, o valor é de R$ 50,00 por pessoa e R$ 25,00 por
criança (até 11 anos). Para os casais, o fim de semana completo custa R$ 420,00 (baixa estação), com cortesia de duas crianças até 11 anos,
desde que fiquem no mesmo quarto.
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