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DIVULGAÇÃO

Hotéis-fazenda
para santistas
privilegiados
Quem pode vai ter 5 dias de folga em setembro
DA REDAÇÃO

Privilégio dos santistas, setembro começa com dois feriados
subsequentes: 7 e 8 (quarta e
quinta-feira), dedicadosà Independência e à padroeira da Cidade, Nossa Senhora do Monte Serrat. Com isso, quem pode, deve estender a folga até
domingo, dia 11. Nada melhor
do que aproveitar o período
para se divertir com toda a família em hotéis-fazenda localizados em várias cidades do Interior. O melhor é que os empreendimentos
resolveram
praticar preços de baixa temporada. Não dá para perder essa
oportunidade: diversão a toda
prova junto à família e sem
gastar muito. Confira.
ATIBAIA

O Hotel-Fazenda Hípica Atibaia dispõe de praças e alamedas de passeio, piscina aberta
com toboágua e piscina coberta e aquecida e playground.
Conta também com trenzinho,
ordenha de vaca, casa da árvore. Para os adultos, quadras de
tênis, de vôlei e campo de futebol. Quem quiser pode agendar aulas de equitação, passeios a cavalo e charrete.

Reviver

1

milhão

de m2 é a área da fazenda,
encravada nas montanhas e
localizada ao lado da Reserva
Florestal da Serra de Ipanema

3281-8888/2378 e no site
www.hotelfazreviver.com.br
ÁGUAS DE LINDOIA

O Hotel-Fazenda M-1 foi inaugurado em 1989, com apenas
dez apartamentos, e hoje conta
com 63 unidades, todas com
TV em cores, ventilador de teto, telefone e frigobar.
Para o lazer, há piscina semiolímpica e piscinas aquecidas;
piscina com toboágua aquecida, infantil aquecida e também
piscina aquecida coberta, com
temperatura que varia de 28 a
30 graus.
Ainda:sauna a vapor, Bosque das Borboletas com árvores frutíferas e nativas, lagos,
ou seja, é um local ideal para
realizar passeios, meditar e até
mesmo organizar um piquenique.
O grande lago de pesca é no
sistema pesque-e-solte, com
mais de três toneladas de peixes como tambaqui, tilápia,
matrinxã e pacu, entre outros.
Outra atração é a fazendinha
com carneiros, galinhas caipira, mestiça e d’angola, perus,
coelhos, vacas e gansos.
A diária para casal está saindo por R$ 1.180,00, com as
três refeições. Criança até 3
anos é cortesia. De 3 a 6 paga
20% sobre o valor do casal, isto
é, R$ 236,00. De 6 a 10, 25%
(R$ 295,00); de 11 a 14, 35%
(R$ 413,00). Acima de 15 anos,
40% (R$ 472,00). No período
haverá equipe de recreação de
crianças e adultos.
Reservas pelo telefone (19)
3924-9800
e
no
site
www.m1.com.br

O Big Valley, em Serra Negra, dispõe de três lagos para pescarias, sendo dois para pesca esportiva e um pesque-pague. Vale a pena conferir

Quinta dos Pinhais
Localizada em Santo Antônio dos
Pinhais, perto de Campos de
Jordão, a pousada com raízes
rústicas de roça, mas com toques
românticos, tem pacotes, entre os
dias 6 e 11 de setembro, a partir de
R$ 3.560,00 (mais 10% de
serviço), incluindo café da manhã
e cortesia para apenas uma
criança de até 10 anos na mesma
acomodação. Para os santistas, foi
reservado um brinde especial:
uma garrafa de vinho e um fondue.
A pousada conta com campo de
minigolfe, futebol-soçaite, arco e
flecha, deck panorâmico, trilha e
passeio a cavalo.
As reservas podem ser feitas
pelos telefones (12)
3666-2030/2463-1731 e (12)
9776-9097 e no site
www.quintadospinhais.com.br

Joanópolis

CAMPINAS

Para a hospedagem há chalés e apartamentos com internet, lareira, camas boxespring, sala de estar e varanda.
A diária para casal está saindo a partir de R$ 440,00, com
refeição completa. Criança até
5 anos é cortesia. De 6 a 12
anos, R$ 103,00. Já com 13
anos em diante paga como terceira pessoa, R$ 160,00. Conforme ocupação do hotel no
período, haverá equipe de recreação.
Reservas no telefone (11)
4412-3000 e no site www.hotel
fazendaatibaia.com.br
ARAÇOIABA DA SERRA

O Hotel-Fazenda Reviver tem
hospedagem em apartamentos em esquema de chalés, e em
meio a gramados impecáveis.
O apartamento família Standard é para até cinco pessoas,
sendo uma suíte para casal e
quarto conjugado com três camas de solteiro, TV a cabo, frigobar, ventilador e varanda privativa com rede.
Dentro do hotel dá para caminhar pelas trilhas autodirigidas ou com monitores, tomar
umbanhode cachoeira, se energizar e participar de momentos
únicos junto à natureza.
Há brinquedoteca para as
crianças, parque aquático com
cinco piscinas aquecidas a 30
graus, tanto internas quanto
externas, hidro e toboágua.
A diária para casal sai a partir de R$ 376,00 com café da
manhã, almoço e jantar. Criança até 2 anos é cortesia. A partir
de 3 anos, R$ 62,00; de 4 a 11
anos, R$ 94,00; 12 para cima,
paga como adulto, R$ 188,00.
Dependendo do número de reservas haverá monitores.
Reservas nos telefones (15)

Com opções para toda a família, o Hotel-Fazenda Solar das
Andorinhas conta com um
grande complexo de atividades
de aventura. É possível praticar rafting, arvorismo, tirolesa,
paintball e balonismo sem sair
do hotel.
Para as crianças, um enorme
parque aquático, com piscina
aquecida durante o inverno, garantea diversão. Já paraaqueles
que querem descansar e esquecer da rotina, a dica é abusar das
saunas seca e úmida, das caminhadas, do pesque-e-pague e do
turismo cultural. Os monitores
de lazer vão organizar atividadesnofinaldesemana.
Até dia 9, a diária para casal
é de R$ 453,00. Dias 10 e 11,
R$ 504,00. Incluirefeiçãocompleta e dois chás: um à tarde e
outro à noite. Criança até 12
anos é cortesia. Acima dessa faixapagacomoadulto,R$181,00,
até sexta e R$ 202,00 no final
de semana.
Reservas pelos telefones (11)
3675-0755 e (19) 3757-2700 e
no site www.hotelfazendasolar
dasandorinhas.com
JOANÓPOLIS

Em plena Serra da Mantiqueira, o Hotel-Fazenda Santa Rita
tem hospedagem em chalés,
suítes e apartamentos mobiliados com frigobar, TV e ventilador. Para o lazer, o hotel dispõe
de piscina aquecida, sauna, lago para pescar e cachoeira. Ainda salão de jogos, playground,
campo de futebol gramado, bocha, quadra de areia para futebol-soçaite e vôlei. Há programação de trilhas para passeios
a pé e cavalgadas pela região.
A diária de quarta a sextafeira (de 7 a 9) sai a partir de
R$ 50,00 por pessoa. De sexta
a domingo (10 e 11), R$ 60,00.
OcafédamanhãsaiporR$11,00;

>>Como chegar

A estância turística de Joanópolis
possui cerca de 11 mil habitantes
e fica localizada na microrregião
de Bragança Paulista, a aproximadamente 200 quilômetros de Santos. Saindo de São Paulo, deve-se
utilizar a Rodovia Fernão Dias
(BR 381), prosseguir até o Km 2 e
pegar a Saída no 2 para
Joanópolis. Continuar por mais
18 quilômetros pela Estrada Entre Serras e Águas, que interliga
Joanópolis à Fernão Dias

Rafting, no Fazendão de Salesópolis, é uma da muitas das atividades do hotel

almoço e jantar, R$ 18,00 cada
refeição e em todo o período.
Criança de 3 a 10 anos, diária
de R$ 25,00. Café da manhã,
R$ 5,00, já almoço e jantar,
R$ 8,00 cada. Acima dessa faixa paga como adulto. A equipe
de recreação vai promover
brincadeiras somente sábado
e domingo.
Reservas pelos telefones, na
Baixada,
3469-1008
e
3323-8603enaCapitalpelo(11)
4539-3128/3129 e no site www.
pousadinhasantarita.com.br
SALESÓPOLIS

No Fazendão-Hotel Fazenda,
a programação é variada, com

atividades rurais, ecológicas,
muitas brincadeiras, além dos
esportes de aventura.
No roteiro de atividades de
lazer estão passeios à Fazendinha, onde há criação de vacas,
cabras, carneiros, porcos e coelhos, além da horta, trilhas a
cavalo, passeios com pôneis e
charretes, pescarias, tênis, futebol, vôlei, minipista de rafting,
cachoeira e ateliê de cerâmica.
Para os adultos há uma biblioteca, sempre com novidades, salão de jogos com opções
como snooker, pebolim, pingue-pongue, fliperama e
videokê.
As noites são animadas com

conversas à beira da lareira,
shows de música sertaneja (aos
sábados), bingo com prêmios e
concursos de videokê.
No Fazendão, a promoção é
pagar quatro dias e ficar cinco.
Casal com uma criança de até 6
anos paga R$ 1.440,00; com
uma criança até 12 anos,
R$ 1.584,00. Acima de 12 anos,
R$ 1.728,00, todos com três refeições, mais lanche da tarde.
Brincadeiras com equipe de recreaçãoestão programadas.
Hátambémumpacotededois
dias, com entrada dia 6 e saída
dia8.Umcasalcomumacriança
até6 anospaga R$800,00. De 7
a 12, R$ 880,00 e, acima de 13,
R$ 960,00.
Reservas pelos telefones (11)
3663-0464/0768
e
(12)
3972-1511/1581 e no site www.
hotelfazendao.com.br
SERRA NEGRA

O Big Valley Hotel-Fazenda
dispõe de muita diversão em
todo o período. Há piscinas de
adulto com toboágua e infantil; duas piscinas aquecidas em
área fechada e coberta; saunas
seca e úmida; salão de jogos;
playground e playground interno. Também três lagos para
pesca, sendo dois para pesca

esportiva e um pesque-e- pague; quadra poliesportiva e
de tênis, dois paredões de tênis, minicampo de futebol.
Dependendo do número de
reservas haverá brincadeiras
com a equipe de recreação.
Até o dia 9, a diária para
casal sai por R$ 230,00. Nos
dias 10 e 11, a diária fica em
R$ 250,00. Inclui café da manhã, almoço e jantar. Criança
até 3 anos é cortesia; de 4 a 6
anos R$ 60,00 (até sexta) e
R$ 80,00, sábado e domingo.
De 7 a 12 anos, R$ 80,00 e
R$ 100,00, respectivamente.
Reservas nos telefones (19)
3842-2774/5166 e no site
www.bigvalley.com.br
SOCORRO

Aos pés da Serra da Mantiqueira e a seis quilômetros
da cidade, o Hotel-Fazenda
Campo dos Sonhos é uma
autêntica fazenda, que começou a trabalhar o turismo
rural e se transformou em
hotel-fazenda. As atividades
são típicas de agricultores
brasileiros e foram incorporadas aos serviços e oferecidas aos hóspedes.
Alémdas atividades há passeios de barcos, pedalinhos e
caiaques.
Brinquedoteca
com confecção de artesanato, amarelinha, piscina de bolas e teatro de fantoches. Passeios de pônei, cavalo e charrete também fazem parte da
programação. À disposição,
também, duas piscinas e equipe de monitores.
Adiária para casal está saindo a partir de R$ 370,00,
com café, almoço, chá da tarde e jantar. Criança até 4
anos é cortesia, de 5 a 12,
paga R$ 120,00. Acima dessa
faixa pagamento como terceira pessoa, R$ 185,00.
Reservas pelos telefones
(19) 3895-3161/7644/6388 e
no site www.campodosso
nhos.com.br

