Solar das Andorinhas possui o maior complexo de
atividades de aventura em hotel no Brasil
16 de Janeiro de 2013

Hotel em Campinas oferece arvorismo, paintball, voo de balão, rafting e tirolesa

Passar um dia agradável, em meio à história e a natureza, junto com a família ou não, é uma das
opções oferecidas pelo mais antigo hotel fazenda do Brasil, o Solar das Andorinhas, localizado a poucos
minutos do centro de Campinas, na Fazenda Duas Pontes, na Rodovia Campinas - Mogi Mirim.
Cenário de muitas novelas de época, além da hospedagem tradicional, o hotel oferece uma opção a
mais aos visitantes: o chamado "day use", ou seja, um dia de atividades que inclui o uso do parque
aquático, passeio histórico, atividades para crianças, almoço, entre outras, sem precisar se hospedar.
Como o Solar das Andorinhas ainda possui o maior complexo de atividades de aventura em hotel,
também é possível aproveitar o dia para praticar esportes radicais, que são pagos à parte. São várias
opções: tem arvorismo, tirolesa, balonismo, paintball, rafting, parede de escalada e passeio a cavalo.
Todas as atividades são realizadas através de agendamento, em parceria com empresas
especializadas e com acompanhamento de monitores treinados. "As pessoas podem reunir um grupo de
amigos, agendar um horário para determinada atividade, praticá-la e depois ir embora, pois não é
necessário estar hopedado para curtir o circuito de aventura. É fundamental que a população de
Campinas e região tenha ciência de que existem essas atividades de aventura por perto", convida a
diretora do hotel fazenda, Suze Frizzi.
Saiba mais sobre as atividades de aventura
Arvorismo: é o maior circuito do Brasil dentro de um hotel, com 28 estações, entre elas a falsa baiana,
pinguela maluca, ponte napoleza e cipó do Tarzan. Além disso, a tirolesa (integrada e utilizada para
descida das árvores) tem aproximadamente um quilômetro de extensão. Para crianças ou novatos na
atividade, há duas outras opções: de 100 e 300 metros, com até sete obstáculos.

Voo de balão: o passeio de balão é uma parceria com a Equipe Campinas Balonismo, tem duração
média de uma hora e ocorre bem cedinho, com horário pré-agendado.
Paintball: os fãs da atividade podem brincar em um campo de 1.250 metros quadrados repleto de
vegetação natural, com vários obstáculos infláveis. Para preservar o meio ambiente, as cápsulas
(“bolinhas”) utilizadas são biodegradáveis, feitas de gelatina recheadas com tinta solúvel em água.
Tirolesa: integra o circuito de arvorismo, mas pode ser feita separadamente. São duas opções: uma de
um quilômetro, que atravessa o parque aquático, e uma menor, de 130 metros, que passa por cima de
uma das piscinas.

Rafting: descida de bote inflável nas corredeiras (quedas d'água) do Rio Atibaia, em um percurso de
cinco quilômetros, com sete corredeiras. O hotel oferece também o mini-rafting (floating), que, por
conter um percurso mais leve de um quilômetro e meio com apenas duas corredeiras, é recomendado
para idosos e crianças acima de três anos.
Torre Aventura: é uma parede de escalada planejada e construída respeitando as normas da ABNT.
Geralmente utilizada para treinamentos empresariais, a torre possui três faces: escada de espélio
(acesso ao ínicio do rapel), parede de escalada e rapel (oito metros). Combinando previamente, é
possível atender grupos de hóspedes, clientes de Day Use e aniversários.
Passeio a cavalo: o hotel oferece cavalos para os visitantes, que podem passear pela propriedade em
períodos de 25 a 30 minutos.
Outras atrações
O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas também é o centro de treinamento do piloto de Freestyle Jeff
Campacci e mantém uma pista para o esporte. Em dias de treinos, esta é mais uma atração para os
visitantes, que podem assistir gratuitamente as manobras radicais.
Além das atividades de aventura, há ainda o parque aquático com três piscinas interligadas com
toboágua, piscina aquecida, piscina de biribol e piscina infantil.
Para quem não é muito fã de água, é possível se divertir nas quadras poliesportiva e de tênis, campo de
futebol, salão de jogos, playground, passeio histórico e caminhadas por trilhas ecológicas.
Para esta temporada de férias, o Solar das Andorinhas ainda reserva programação cultural especial.

Serviço:
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Endereço: Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121, Campinas
Preços: Day use (por pessoa): R$ 75 (entrada às 9h e saída às 17h, com direito ao almoço) e R$ 45 (só
almoço)
Atividades de aventura (preços por pessoa): os valores variam de R$ 15 a R$ 350
Informações/reservas: (19) 3757-2700/ 3257-1414/ 3757-2707

