Solar das Andorinhas é opção para Páscoa em Campinas
O Solar das Andorinhas é o hotel fazenda mais antigo do Brasil. Localizado em Campinas,
a apenas uma hora de São Paulo, reúne tradição, diversão e bons serviços para a família
toda. Os paulistas que cansaram da folia e agora querem um destino para descansar sem
deixar a criançada sem diversão encontram por lá o lugar ideal.
As atividades promovidas pela equipe de recreação do hotel agitam o feriado de toda a
família, que também pode usufruir do maior complexo de aventura dentro de um hotel. O
espaço oferece tirolesa, rafting, arvorismo, paintball, balonismo e muitos mais. Além disso,
o Solar das Andorinhas apresenta o exclusivo serviço de Lazer 24 horas. Com isso, os
hóspedes mais animados, que gostam de ação até na madrugada, tem a companhia dos
monitores do hotel. Noite afora, a turma vai desde sessões de piada até jogos de carteado.
Além disso, o hotel oferece a já tradicional Caça aos Ovos Perdidos que, todo ano, agita a
Páscoa de seus hóspedes em uma divertida brincadeira para a família toda se integrar.
Composto por 85 apartamentos 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 toboágua, 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).
Crianças com até 12 anos recebem cortesia do hotel quando se hospedam no mesmo
apartamento dos pais. As acomodações do hotel aceitam animais de pequeno porte, assim
a família aproveita a Páscoa completa.
Quando o assunto é gastronomia, a cozinha de fazenda do Solar prepara comidas caseiras
aos hóspedes. Aos 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. E para os pais que querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o
Solar dos Bebês, com monitor especializado.
Serviço
Endereço: Rodovia Campinas/Mogi-Mirim, km 121; Campinas-SP
Telefones: (11) 3675-0755 (19) 3757-2700 / 3257-1414
Site: www.hotelfazendasolardasandorinhas.com

