7 DE FEVEREIRO DE 2012

Solar das Andorinhas é opção de descanso e lazer no
Carnaval
Hotel fazenda em Campinas oferece pacotes promocionais para o período

Para quem pretende fugir da folia e agitação de Carnaval dos grandes centros, o Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas, em Campinas, oferece lazer, aventura e descanso.
Neste período, a principal atração é a “28ª Olimpisolar”, tradicional competição esportiva com direito a
cerimônia de abertura e tocha olímpica.
Destaque para o complexo de aventura, o maior abrigado dentro de um hotel no país. Entre os esportes
praticados estão: balonismo, paintball, arvorismo, tirolesa e rafting. Os preços para estas atrações são à
parte e devem ser consultados no hotel. Para completar a diversão dos aventureiros, durante o feriado
haverá também um treino FreeStyle de Motocross.
Na gastronomia, o hotel oferece a culinária de fazenda com comidas caseiras e a tradicional feijoada aos
sábados. Nos fins de semana o cardápio é adaptado para atender as crianças, por isso são preparados
pratos nutritivos, porém com os ingredientes que a criançada mais gosta.
Para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitor
especializado.
Os valores dos pacotes para passar cinco dias em um apartamento duplo com pensão completa
começam em R$ 4.845,00. Há ainda a possibilidade de passar apenas o dia no sistema Day Use,
utilizando o parque aquático e o restaurante no almoço, pelo valor de R$ 75 (adulto) e R$ 37,50 (crianças
com mais de dois anos). Vale lembrar também que é permitida a presença de animais de estimação de
pequeno porte.

Serviço:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Local: Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121, Campinas. (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 32571414
Sistema day use: R$ 75 (com acesso ao parque aquático e almoço incluído). Crianças de 4 a 12 anos
pagam valor de meia-entrada
Hospedagem: cinco dias em apartamento duplo (de 17 a 22 de fevereiro), com pensão completa a partir
de R$ 4.845,00

