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Atrações que não podem faltar no seu roteiro!

Ao chegar no borboletário os visitantes são
convidados a assistir um vídeo que mostra as
fases da vida da borboleta. Após o vídeo, os
visitantes podem caminhar em meio às
borboletas em um belo jardim.

Horário de funcionamento: De quarta a

domingo de 10h as 15h.

Endereço: Av. Pedro Paulo nº. 7997 – casa 01,

Km 10 do caminho do Horto Florestal – 

 Campos do Jordão - SP.

Preços: Inteira 40 reais e meia 20 reais.

Crianças abaixo de 7 anos não pagam.

Herdando o amor dos avós pelas vinhas que
eram cultivadas na região do Vêneto, o
empresário Marco Carbonari montou a Villa
Santa Maria. Além da visita guiada aos
parrerais, a vinícola conta com a presença de
um aconchegante restaurante sob o comando
do chef Roque de Souza Lima Neto.

Horário de funcionamento: Atendimento

apenas com reservas das 11h as 17h, de quinta
a domingo.
Endereço: Estrada Municipal José Theotônio

da Silva, s/n Bairro do Baú – São Bento do
Sapucaí (SP), Campos do Jordão.

BORBOLETÁRIO FLORES QUE
VOAM

VINÍCOLA VILLA SANTA
MARIA

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Iniciei minha trajetória na área do
Turismo em 1997, na empresa Signum Las
Palmas, em seguida no Rio Quente
Resorts, Valetur, CVC Viagens e Turismo,

TC Brasil, quando em 2010 fundei a Chaud
Consultoria, que depois se fundiu com a
New Time, na qual fui sócia diretora por 6
anos. E durante esse anos coordenei salas
de vendas do Enotel, Grupo DiRoma,

Grupo Casa da Montanha, Maceió Mar,
Ipioca Beach Residence, Carpe Diem,

dentre outros... 

E assim a TUDO surgiu depois de 20 anos
de sólida experiência em várias áreas do
segmento da indústria de tempo
compartilhado, trazendo não só inovação,

mas também todas as melhores
referências que obtive dentro deste
mercado, juntamente com a minha vasta
experiência adquirida ao longo destes
anos.

A Multipropriedade traz um formato de
viagem inteligente, no qual unimos as
vantagens da hotelaria e as vantagens de
ter sua propriedade de férias. E nada
melhor do que poder ter tudo isso numa
cidade tão completa como Campos do
Jordão, que hoje é um dos principais
destinos turísticos do Brasil. Uma cidade
que te permite viver o melhor na natureza
e ainda experimentar o luxo e sofisticação
de um lugar tão requintado.

wanderlustexperiencehotel

1) FALE UM POUCO SOBRE A
TRAJETÓRIA DA TUDO
CONSULTORIA E DA ADRIANA NO
MERCADO DE MULTIPROPRIEDADE.

A TUDO surgiu para atuar de forma
completa: alinhando todos os serviços e
demandas inerentes ao desenvolvimento
de um projeto, com o objetivo de entregar
ao empreendedor um retorno real e
satisfatório. 

O Wanderlust possui um conceito incrível
e encantador e já nos conquista logo de
cara. Tudo isso sendo construído na Suíça
Brasileira: Campos do Jordão, cidade tão
charmosa e acolhedora. O que se torna
um combo de muito sucesso. O
empreendimento foi todo pensado para
proporcionar a melhor experiência em
família de nossos clientes. Trazendo em
seu ambiente lúdico e inspirador a cultura
dos 5 continentes, uma proposta
totalmente inovadora! 

2) A TUDO CONSULTORIA É UM DOS
PRINCIPAIS PARCEIROS DO
WANDERLUST. QUAIS OS
DIFERENCIAIS QUE FIZERAM VOCÊ
ABRAÇAR O PROJETO?

3) NA SUA VISÃO DE CONSUMIDORA,
QUAL A PRINCIPAL VANTAGEM AO
ADQUIRIR UM IMÓVEL DE
MULTIPROPRIEDADE EM CAMPOS DO
JORDÃO?

ENTREVISTA COM ADRIANA CHAUD
Diretora Comercial da Tudo Consultoria e Gestão, parceiros na

comercialização do empreendimento Wanderlust.
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Acredito que muito se deve ao fato da
regulamentação da Lei de
Multitpropriedade no final de 2018, que
tornou o mercado mais sólido e trouxe
mais credibilidade a esse formato de
negócio. O que influenciou diretamente
na diversificação de novos destinos que
recebem a Multipropriedade e na
conversão de empreendimentos que
originalmente se destinavam a outro fim,

como segunda residência. Tudo isso
alinhado ao pensamento do nosso cliente
final, que se torna cada vez mais aberto
ao “compartilhamento”.

Muitas pessoas sonham em ter sua casa
de campo num lugar tão lindo como
Campos do Jordão, mas devido a todo o
custo do investimento e manutenção,

acabam abandonando essa ideia. Dessa
forma, a Multipropriedade surge como
uma oportunidade para que as pessoas
possam adquirir sua propriedade de férias
de forma mais flexível e acessível.
Por isso sempre foi um grande prazer
trabalhar dentro deste mercado e fazer
parte da concretização dos sonhos de
tantas famílias.

Acredito que o mercado irá se consolidar
e amadurecer a cada ano. É notório como
o conceito da Multipropriedade passa a
fazer mais sentindo e mais parte da
realidade das pessoas a cada dia,

podemos ver isso com o crescimento da
Uber e afins. Além do que as pessoas se
preocupam cada vez mais em ter
qualidade de vida, e sabemos o quanto as
férias estão ligadas a isso. Dessa forma, a
nova forma de pensar das pessoas aliada
a todos os fatores que contribuem para a
consolidação do mercado, como a
regulamentação da Lei de
Multipropriedade, garantirão o
crescimento constante da
Multipropriedade nos próximos anos. 

Estamos bem animados para este ano em
relação a crescimento digital e novas salas
dos mesmos projetos e abertura de novos
projetos. Estamos fazendo a mudança de
nosso escritório de Pós vendas,

relacionamento com clientes e gestão de
carteira em Goiânia para ampliar nossos
serviços e ainda em 2021 realizaremos o
primeiro workshop da TUDO!

Com inúmeras possibilidades de lazer:
desde trilhas desafiadoras a um perfeito
fondue com amigos e família. Em resumo,

Campos do Jordão é TUDO! 

4) NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, HOUVE UM
CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DE
26% NO MERCADO DE
MULTIPROPRIEDADE NO MERCADO
DE MULTIPROPRIEDADE. NA SUA
OPNIÃO, POR QUE O MERCADO VEM
CRESCENDO TANTO?

5) NO BRASIL, POUQUÍSSIMAS
PESSOAS CONSEGUEM TER UMA
RESIDÊNCIA DE FÉRIAS, COM A
MULTIPROPRIEDADE ESTA
REALIDADE VEM SE TORNANDO
CADA DIA MAIS POSSÍVEL. COMO
VOCÊ ENXERGA ESTE NOVO
MERCADO PARA OS
CONSUMIDORES?

6) COMO VOCÊ ENXERGA O
MERCADO DE MULTIPROPRIEDADE
NOS PRÓXIMOS ANOS?

7) QUAIS SÃO OS PLANOS DA TUDO
PARA 2021?
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Leve seu álcool em gel para higienizar suas mãos e/ou objetos;

Utilize a máscara durante toda a viagem;

Mantenha o distanciamento social;

Evite locais aglomerados.

#DICASWANDERLUST

A RCI, permite que você explore o mundo em mais de 110 países, nos 5
continentes.

Seguimos esse mês com as fundações da sua casa de férias em Campos do
Jordão. Atividade que se iniciou em meados de janeiro de 2021 e com previsão
de término para final de março de 2021. São no total 289 estacas do tipo hélice
contínua.  No mês de fevereiro foram executadas 70 estacas e seguimos este mês
trabalhando num ritmo acelerado, executando cerca de 17 estacas por dia.

ACOMPANHE O WANDERLUST
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Desfrute dos benefícios que só a multipropriedade oferece!

Vai viajar? Não se esqueça dos novos cuidados devido à pandemia
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