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FOTOS DIVULGAÇÃO

Semana Santa
com verde, ar
puro e muita
tranquilidade
Hotéis do Interior oferecem isso e muito mais
DA REDAÇÃO

Para quem está à procura de
tranquilidade e muito verde no
feriado prolongado de Páscoa,
que este ano cai entre os dias
29 e 31, o destino certo é o
Interior do Estado. Vários hotéis estão com programação especial para o período, aliada a
muita diversão em meio à natureza. Faça sua escolha.
ÁGUAS DE SÃO PEDRO

A Páscoa no Hotel Fazenda
Fonte Colina Verde terá distribuição de ovos de chocolate e
programação de lazer cheia de
surpresas. Durante o feriado
prolongado haverá ordenha da
Vaca Charmosa, passeio a cavalo, piquenique, passeio de trenzinho, bingão do chocolate, jantares temáticos, teatro e show
musical.
Os adultos também terão
uma programação especial.
Mas quem preferir descansar
poderá relaxar no Fitness Center, com piscinas aquecidas,
saunas e aulas de hidroginástica e alongamento. Já os que
gostam do agito poderão participar dos torneios de sinuca e
truco, além do pagode na piscina. O hotel também leva os
hóspedes em um passeio até a
cidade, a 15 minutos do hotel.
Uma ótima oportunidade para
comprarartesanato de qualidade e doces caseiros deliciosos.
O pacote, entre os dias 28 e
31, de quinta a domingo, tem
preços a partir de R$ 1.950,00
o casal, com café da manhã,
almoço e jantar incluídos.
Duas crianças até 12 anos, hospedadas no apartamento dos
pais, são cortesia.
Reservas pelos telefones
0800-131009 e (19) 34819999 e no site www.hotelcolina
verde.com.br
CAMPINAS

O feriado também está chegando recheado de atrações
no Royal Palm Plaza Resort
Campinas. O grande atrativo
acontece no dia 30, com a
apresentação do espetáculo
infantil Peixonauta, uma
mescla de animação e
conscientização sobre temas
como ecologia e sustentabilidade.
Entre os dias 28 e 31, a diversão é garantida nas duas áreas
temáticas do resort: o Miniville e o Kata Kuka. Dedicado às
crianças de 3 a 6 anos, o Miniville é um espaço de três personagens que levam os visitantes para uma atmosfera lúdica, dando vida ao mundo de
fantasias – como visitar a casa
da coelha Fofa Flor, o navio
pirata do papagaio Capitão
Currupaco Paco e a nave espacial repleta de divertidos jogos
eletrônicos do cachorro Comandante Átila.
Para os aventureiros, o Kata
Kuka é um jogo de pura adrenalina, em uma área com 4,5
mil m2 . O game acontece em
um cenário que remete a uma
civilização perdida, onde os
exploradores enfrentam labirintos, ocas, parede de escaladas e arvorismo.
Para o período, a diária sai a
partir de R$ 630,50 em apartamento Luxo Plus duplo,
com pensão completa. Duas
crianças de 2 a 11 anos no
mesmo apartamento dos pais
não pagam. A tarifa é válida
por pessoa para o mínimo de

Royal Palm
Um dos grandes atrativos do
resort de Campinas é o arco e flecha. Adultos e crianças podem praticar o esporte, considerado também uma terapia de autoconhecimento e controle emocional. A
área de lazer dispõe ainda de três
piscinas climatizadas, ginásio poliesportivo coberto e climatizado,
quatro quadras de tênis, saunas,
sala de jogos, fitness center com
ampla área de musculação, cinema, biblioteca, sala de TV e spa

No Hotel-fazenda Reviver, a parte gastronômica é um verdadeiro atentado à dieta. Haverá, na Páscoa, até sorteio de ovo gigante com 5 quilos

O casal paga R$ 1.635,00.
Com mais uma pessoa, o preço ganha um acréscimo de
R$ 615,00.Crianças de 5 a 10
anos pagam R$ 462,00 e,
duas crianças até 7 anos, por
apartamentoduploécortesia.
Os hóspedes podem desfrutar do parque aquático,
quadra de tênis, represa pesque-solte, passeios de charrete e a cavalo, além de arvorismo para os que curtem
um esporte radical.
Reservas pelo telefone (16)
3301-2169 e no site www.hotel
fazendasaltogrande.com.br

três pernoites.
Reservas pelos telefones (19)
2117-8002 e 0800-7276925 e
nositewww.royalpalm.com.br
CAMPOS DO JORDÃO

O Blue Mountain Hotel&Spa
promete grandes novidades e
surpresas para seus hóspedes
no feriado. No período, haverá
um menu especial de Páscoa,
com a tradicional bacalhoada
do chef Malaquias e outras opções.
Para a criançada, o hotel preparou uma oficina de ovos de
Páscoa com Chocolates Suísse.
Os baixinhos poderão confeccionar seus ovos sob o comando da equipe de recreação do
Blue Mountain.
Com valores na diária a partir de R$ 600,00 por pessoa
com acomodação em apartamento duplo por no mínimo
três noites, o pacote oferece
pensão completa, incluindo café da manhã, almoço e jantar,
recreação especial para a criançada conduzida por monitores,
além de uma trilha particular
em um trecho de Mata Atlântica, que termina em uma bela
cachoeira. Há cortesia para
uma criança de até 12 anos ou
duas de até 6 anos, hospedadas
junto com os pais.
Reservas pelos telefones (11)
2503-0197/0198 e toll-free
0800-7767000 e no site www.
bmhs.com.br

ARAÇOIABA DA SERRA

Bourbon Atibaia tem cortesia para duas crianças de até 8 anos e programa especial no Espaço Chico Bento

ATIBAIA

No Bourbon Atibaia Convention&Spa Resort não poderia
faltar o ingrediente principal:
muito chocolate para a garotada, com a presença do Coelho
da Páscoa para a entrega de
ovos, oficina de chocolate e caça ao Coelhinho. Teatro de fantoches, balada kids, show de
mágica e circo, artesanato infantil também fazem parte da
programação.
Para os teens, as atividades
ficam por conta das aulas de
street dance, baladas, luau, vôlei cego, tortana cara, madrugada do terror, jogos de paintball
e torneios esportivos.
Os adultos e a turma da Melhor Idade ainda poderão degustar chocolates, superar limites no desafio do chocolate
e participar das oficinas de
ovos de Páscoa, fotografia e
automaquiagem. O feriado
também será marcado pelo I
Workshop de Artesanato do
Bourbon Atibaia, com aulas,
palestras e exposição de produtos feitos à mão.
No recém-inaugurado Theatro Bourbon ainda haverá peças de stand up comedy, show
musical e apresentações de
dança.

Na Fazenda Serra do Vale, hospedagem nos chalés e vista para a natureza

O pacote, entre 28 e 31, tem
diárias a partir de R$ 627,00
por pessoa, para um mínimo
de três noites. Inclui café da
manhã, almoço e jantar com
bebidas não alcoólicas durante
as refeições. Há cortesia de hospedagem e alimentação para
duas crianças de até 8 anos,
desde que acomodadas no mesmo apartamento dos pais.
Reservas pelo telefone (11)
4414-4700 e no site www.bour
bon.com.br
SUZANO

Além da Pousada Magic City,
que conta com 64 apartamentos para até cinco pessoas, há a
diversão do parque aquático.
Durante o feriado da Páscoa,
dentre as atividades estão caça
ao coelho, distribuição de ovos
e outras brincadeiras em cima
da temática.
O Magic City possui,ainda,
minifazenda, parques aquáticos, de diversões e de Aventuras. São nada menos do que 3,5
milhões de litros de água, entre
piscinas adulto e infantil, pisci-

Campos

600
mil

metros quadrados é a área
aproximada do Blue Mountain,
localizado em meio às montanhas
da cidade. Ele conta com cerca de
16.400 m² de área construída

feriado da Semana Santa. Uma
das novidades é a caça aos ovos
de Páscoa, onde muitos deles
estarão escondidos e a criançada terá que superar vários obstáculos para achá-los.
Considerado o melhor hotel da região por revistas especializadas, o Recanto Alvorada Eco Resort é diversão garantida para crianças e adultos. A criançada vai ter aula
de arco e flecha, oficina de
capoeira e de percussão, caça
ao tesouro, brincadeiras noturnas, cavalgadas, pescaria e
muito mais.
Enquanto os filhos se divertem, os pais relaxam no parque aquático, na hidroginástica e durante as aulas de dança
de salão. Os casais podem até
curtir um luau romântico,
com música ao vivo.
Para o feriado, o pacote entre
os dias 28 e 31 tem preços a
partir de R$ 1.703,00 o casal,
com café da manhã. Crianças
até 3 anos são free. De 4 a 7
anos pagam a metade do valor,
enquanto as de 8 a 12 anos
contam com 40% de desconto.
A partir de 13 anos pagam valor integral do pacote. O hotel
aceita animais de estimação de
pequeno porte.
Reservas pelos telefones (14)
3653-9910 e (11) 3042-2970 e
no site www.recantoalvorada.
com.br
ARARAQUARA

nas aquecidas e cobertas, com
cascatas, ofurôs e toboáguas.
O pacote para o casal, entre
28 e 31, varia a partir de R$
1.056,85, com café da manhã,
almoço, jantar e todo acesso ao
parque.
Reservas pelo telefone (11)
4746-5800 e no site www.ma
giccity.com.br
BROTAS

O Recanto Alvorada Eco Resort preparou uma programação de lazer especial para o

O Hotel Fazenda Salto Grande está com uma equipe de
recreação que vai desenvolver
muitas atividades e brincadeiras com crianças e adultos. Na
Sexta-feira Santa, no almoço
será servida uma deliciosa bacalhoada. Já no Domingo de
Páscoa, os hóspedes terão almoço especial.
A programação prevê entrada dia 28 e se estende até o dia
31. O regime é de pensão completa e inclui café da manhã
colonial, almoço e jantar com
comidas típicas de fazenda.

No Hotel-fazenda Reviver, a
programação de Páscoa contará com música ao vivo em
alguns horários, sorteio de
um ovo gigante de cinco quilos entre os hóspedes, caça ao
tesouro com ovinhos de Páscoa para a criançada e todo
lazer do hotel (exceto cavalos,
charrete, passeio de balão e
massagens, que são cobradas
à parte). Haverá, ainda, monitoria o dia todo até à noite
para adultos e crianças a partir de 3 anos.
Para o lazer há piscinas
aquecidas coberta e descoberta, sempre a 30 graus, ambas
com hidromassagem. Há
também massagens e brinquedoteca.
O pacote para o casal, com
checkinapartirdas17horasdo
dia 28 e check out até as 15
horas do dia 31, é em regime de
pensão completa e tem valor a
partirdeR$1.740,00.
Reservas pelos telefones
(15) 3281-8888/2378 e no site
www.hotelfazreviver.com.br
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

No feriado da Semana Santa,
a Fazenda Serra do Vale propõedivertidas aulas de culinária para toda a família, com
receitas deliciosas, momentos de pura diversão e troca de
experiências. A atividade custa R$ 30,00 por pessoa e exige agendamento prévio.
Cercada por abundante
vegetação nativa, a pousada conta com hospedagem
em chalés, hidromassagem
em uma das piscinas, salão
de jogos, redário e parquinho. Além disso, oferece várias atividades, como trilhas em meio à reserva de
Mata Atlântica, onde podem ser avistados animais
silvestres, como pássaros,
tatus e micos.
Durante a Semana Santa,
o pacote custa a partir de
R$ 600,00 por apartamento
duplo, com café da manhã.
Inclui ainda luau com roda de
contos em volta da fogueira e
piquenique para as crianças
no parquinho.
Reservas pelos telefones
(12) 9111-4906 e (11)
97401-8352 e no site www.
serradovale.com.br

