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The Resort Groep PLC is een multinationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
ontwerp, de ontwikkeling en de exploitatie van luxe hotels en resorts.

Over ons
The Resort Groep PLC (TRG) is een bedrijf voor luxe resorts van wereldklasse dat gespecialiseerd is 
in het creëren van 5-sterrenvakantieresorts en -hotels. De Groep heeft strategische partnerschappen 
met wereldwijd toonaangevende hotelexploitanten en reisorganisaties, waaronder TUI Travel, Meliá 
Hotels International, Steigenberger Hotels and Resorts en Hilton Worldwide.

We zijn de marktleider in ontwikkelingen van 
5-sterrenresorts in Kaapverdië, een van de snelst 
groeiende toeristische markten ter wereld, met de 
grootste pijpleiding qua resorts en hotels. Aan onze 
onderscheiden resorts op MELIÃ Tortuga Beach 
en MELIÃ Dunas Beach zijn onlangs twee nieuwe 
hotels toegevoegd: TUI Sensimar Cabo Verde 
en MELIÃ Llana Beach-resort en spa, evenals de 
nieuwe, exclusieve Bikini Beach-club.  

We hebben nog tien projecten in voorbereiding 
voor de eilanden.

De Groep beheert het gehele ontwikkelingsproces 
via beheer van het volledige bouwwerkprogramma, 
van het identificeren van hoogwaardig terrein tot 
het architectonische ontwerp.

We hebben een bewezen staat van dienst in het op 
tijd, binnen het budget en de planning opleveren 
van 5-sterrenresorts, waardoor wij de ideale 
partner zijn voor hotelexploitanten van wereldklasse 
die bezettingsgraad en winstgevendheid bij deze 
ontwikkelingen aandrijven.

We ontwikkelen, beheren en exploiteren de 
resorts en leveren een aantal diensten ter plaatse, 
waaronder gastvrijheid en vermaak. De Groep 
richt zich op het leveren van de hoogwaardigste 
resorts en het aanbieden van een ongeëvenaarde 
vakantiebeleving.
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Onze geschiedenis
The Resort Groep PLC werd opgericht in 2007 door Rob Jarrett, die zijn succes in bank-  
en financiële diensten doortrok naar de overzeese vastgoedmarkt via de verkoop van luxe 
onroerend goed en de ontwikkeling van hoogwaardige toeristische bestemmingen.

The Resort Groep PLC vestigde zich snel als een 
van de meest gerespecteerde luxe resortmerken in 
de overzeese markt, en kwam de belofte van luxe 
resorts na die werden beheerd door wereldwijd 
erkende hotelexploitanten.

2007 2011 2015 2016
Opgericht door Rob Jarrett Het eerste resort van de Groep, 

MELIÃ Tortuga Beach-resort, 
werd in mei 2011 geopend en 
werd in 2012, 2013, 2014 en 
2015 in Kaapverdië bekroond als 
toonaangevend hotel bij de World 
Travel-onderscheidingen. Sinds de 
lancering heeft het een consistent 
sterke en groeiende bezettingsgraad 
gekend.

MELIÃ Dunas Beach-resort en spa, 
is geopend in november 2014 en 
werd bekroond als 'Best Lifestyle 
Resort Worldwide 2015', 'Best Hotel 
in Cabo Verde.' Ook behaalde het 
mondiaal de 7e plaats bij de 'Top 30 
Hotel Resorts' tijdens de Hotel of the 
Year-onderscheidingen.

De luxe 5-sterrenresorts TUI Sensimar 
Cabo Verde en MELIÃ LlanaBeach-resort 
en spa, alleen voor volwassenen, werden 
geopend, samen met Bikini Beach, de 
eerste vooraanstaande strandclub van 
Kaapverdië.

2017
TRG heeft nog tien projecten in 
voorbereiding voor de eilanden. 
Dit begint met 'White Sands-hotel 
en spa' (Boa Vista), 'Hilton Praia' 
(Santiago) en 'Hilton Boa Vista.'
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Onze mensen
De Raad van Bestuur van The Resort Group beschikt over een schat aan ervaring en expertise op 
diverse en complementaire markten. Dit omvat zowel de openbare als de particuliere sector, en de 
sectoren onroerend goed, reizen, productie en met name financiën en banken.

Rob is de oprichter en enige aandeelhouder van The 
Resort Groep PLC. Hij is ondernemer en richtte de 
Groep in 2007 op, na het succesvol ontwikkelen 
van projecten in Spanje en Canada. Rob heeft een 
achtergrond in financiële dienstenverlening in het 
bankwezen en bij Prudential Corporation. Zijn expertise 
omvat bedrijfsstrategie, verkoop en distributie, 
vastgoedontwikkeling en zakelijke relaties.

Andrew Scott Chief Financial Officer

Andrew Scott heeft meer dan 25 jaar ervaring in 
financiën, die hij heeft opgedaan in zowel openbare als 
particuliere omgevingen in verschillende sectoren.  
Zijn ervaring omvat zowel B2B-, B2C- als gereguleerde 
en niet-gereguleerde entiteiten. Andrew trad in 2014 
in dienst bij The Resort Groep PLC en was afkomstig 
van Travelex, waar hij financieel directeur was voor 
de mondiale activiteiten in detail- en groothandel en 
uitbesteding. Hiervoor was hij financieel directeur bij 
Ladbrokes Worldwide, en heeft hij functies bekleed  
bij Grand Metropolitan plc en De La Rue plc.  
Hij heeft bij Arthur Andersen een training als register- 
accountant afgerond

Rob Jarrett Chief Executive Officer

Charlie King trad in 2009 in dienst bij The Resort Group 
PLC en was daarvoor hoofd van UK Operations voor 
Damac, de ontwikkelaar voor het Midden-Oosten. Hij 
heeft meer dan 30 jaar ervaring in productie, financiële 
dienstverlening en verkoop van onroerend goed. Charlie 
was voorheen algemeen directeur van een divisie van 
Friends Provident Estate Agents en daarna Countrywide 
Group. Hij heeft een schat aan ervaring in de verkoop 
van onroerend goed, marketing en operaties.

Charlie King Chief Operations Officer

Met meer dan 20 jaar ervaring in de Gastvrijheid- en 
Ontspanningsector, begon Ignacio Prada bij The Resort 
Group PLC in 2010. Voor zijn huidige functie was 
Ignacio Hoofd Gastvrijheid en Onstpanning bij The 
Resort Group, waar hij de groei en activiteiten van onze 
resorts en dochterondernemingen leidde. Daarvoor 
werkte Ignacio als Algemeen Directeur bij het luxemerk 
Melia Hotels International, en begon hij zijn carrière 
als lid van het managementteam bij de IHC Group in 
Madrid. Hij woont in Spanje, is getrouwd en heeft 
vier kinderen.

Met meer dan 35 jaar ervaring in de bouw- en 
constructiesector, voegde Andrew Lawson zich 
bij The Resort Group PLC in 2009 als Directeur 
Concernontwikkeling en -Constructie. Een certificeerde 
kwantiteitsdeskundige met ruime ervaring in bouw- 
en projectmanagement. Andrew was daarvoor 
werkzaam als een Regionaal Directeur bij een landelijke 
ontwikkelaar, en daarvoor als een Regionaal Directeur 
bij een landelijk bouwadviesbureau gespecialiseerd in 
Kwantiteitsonderzoek, Project- en Bouwmanagement, 
Planningtoezicht en Geschillenbeslechting.

Ignacio Prada Raad van bestuur / Directeur Resorts & OntspanningAndrew Lawson Algemeen Directeur Resortontwikkeling en -Bouw
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Waarom Kaapverdië?
Kaapverdië bestaat uit tien eilanden voor de westkust van Afrika, en vormt een tropisch paradijs in het midden van de Atlantische 
Oceaan. De eilanden hebben 350 dagen zon per jaar, en genieten van constante temperaturen tussen 25°C en 30°C. Het water rondom 
de eilanden is kristalhelder. Kaapverdië is bekend vanwege het mantra 'No Stress' en de ontspannen levensstijl, waardoor het de ideale 
vakantiebestemming is.

De toeristische aantallen zijn sinds 2000 met 115% toegenomen en zullen naar 
verwachting in 2024 opnieuw verdubbelen. Dit bloeiende toerisme is deels te danken 
aan de onberispelijke Kaapverdische normen qua gastvrijheid, evenals het heerlijke 
klimaat waarvan het hele jaar door kan worden genoten. 

Deze snelgroeiende interesse heeft geleid tot hoge eisen voor hoogwaardige 
accommodaties, die de vraag vaak aanzienlijk overschrijden, waardoor The 
Resort Group PLC het land heeft gemarkeerd als de perfecte kans voor belonende 
vastgoedbelegging.

De recente en doorlopende welvaart van de Kaapverdische eilanden hangt grotendeels 
samen met de voortdurende groei in toerisme. Dit wordt echter gecombineerd met 
een democratisch gekozen en stabiele overheidsstructuur en een duidelijke strategie 
om de eilanden in lijn met die toenemende toeristische vraag te ontwikkelen.

Deze strategie omvat belangrijke verbeteringen en modernisering in infrastructuur, 
waaronder ondersteuning van buitenlandse investeringen en vrijetijdsbesteding, 
evenals de modernisering van nutsvoorzieningen, telecommunicatie en 
transportverbindingen. Daarnaast worden inspanningen gericht op het verhogen 
van investeringen in maatschappelijke projecten en het verbeteren van de kwaliteit 
van leven voor de inwoners van de eilanden, omdat ze nieuwe kansen krijgen. 
Er worden ook aanzienlijke investeringen gedaan in belangrijk onderwijs en 
woningbouwprojecten.

Toerisme-analisten voorspellen dat de eilanden in de loop van het volgende 
decennium zullen concurreren met strandresorts in het Caribisch gebied en de 
Canarische Eilanden. En dit zijn de redenen:

• Het hele jaar door een tropisch klimaat zonder laagseizoen of orkanen 

• Een heerlijke zonbestemming met stranden die gerekend kunnen 
worden tot de beste ter wereld

• 
• Directe vluchten vanuit Groot-Brittannië duren slechts 5½ uur en er zijn 

wekelijks rechtstreekse vluchten vanuit Londen, Manchester, Bristol, 
Birmingham en Glasgow

• 
• Er worden altijd extra toegangsroutes geopend vanuit veel grote 

Europese steden, waardoor nieuwe markten worden geopend en de 
toevoer van bezoekers wordt verhoogd

• Strenge milieucontroles en regelgeving voor de ontwikkeling van 
toerisme verbieden het bouwen van projecten op hoog niveau, 
met hoge dichtheid, waardoor verdere waarborgen bestaan tegen 
overmatige ontwikkelingen van slechte kwaliteit

• 
• Het huidige niveau van vraag naar toerisme overstijgt het aanbod 

van hoogwaardige resortaccommodaties sterk; een trend die naar 
verwachting in de toekomst zal blijven aanhouden

• Sinds 2005 zijn aanvullende vluchten toegevoegd vanuit Birmingham, 
Glasgow, Bristol, Amsterdam, Milaan, Lissabon en Parijs en nog vele 
andere steden 

• De directe bijdrage van reizen en toerisme aan het bruto binnenlands 
product zal naar verwachting met 5,9% per jaar stijgen naar CVE 
48,9 miljard (18,6% van het totale BBP) in 2025

• 
• Een overeenkomst tussen The Resort Group PLC en een toonaangevende 

reisexploitant garandeert één miljoen gasten naar onze resorts in de loop 
van drie jaar

• 
• Kaapverdië is in de toerismeranglijst van het World Forum plaatsen 

gestegen in de gebieden zakenmilieu, infrastructuur van luchtvervoer, 
concurrentievermogen van prijzen en duurzaamheid

• 
• Er zijn nu elke week 112 rechtstreekse vluchten naar Kaapverdië van 

12 luchtvaartmaatschappijen.

Naarmate het toerisme zich ontwikkelt, heeft de sector zich aangepast; met 
reisorganisatoren, vluchtplanners en vrijetijdsbestedingen die naar voren 
komen, omdat de interesse in Kaapverdië snel toeneemt.

MELIÃ Llana-strandresort en spa
Nummer 1 resort op TripAdvisor

MELIÃ Dunas-strandresort en spa
Grootste resort op het Afrikaanse continent



 13 12

Een geïntegreerde aanpak
Een portefeuille aan merken en divisies voor  
veiligere en efficiëntere vrijetijdsbesteding

Cabo Verde

ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Divisie voor voedseldistributie gespecialiseerd 
in levering aan hotels en resorts

Drankdistributiebedrijf, met kwalitatief 
vooraanstaande merken en lokale leveranciers

In onze resorts is er een faciliteit 
voor schoonheid

Ontwerp, digitaal en marketing 
Agentschap voor strategieVakantieklinieken in het resort voor 

eerste hulp en medische zorg

Logistiek bedrijf dat 
vervoersdiensten levert voor 
Kaapverdië

Speciale dienst voor beveiliging van resorts 
opereert 24 uur per dag

CV Transport

CV Alerta

• Een portefeuille aan onafhankelijke bedrijven die geheel of 

volledig door de Groep worden gecontroleerd. 

• Merken en diensten voor synergie die afzonderlijk extra waarde 

leveren. 

• Winsten qua efficiëntie binnen het beheer van de 

leveringsketen voor hotel en ontwikkeling. 

• Verbeterde ondersteuning qua infrastructuur voor belangrijke 

diensten en locaties. 

• Volledig geïntegreerd strategisch model voor maximalisatie 

van waarde qua verkoop, omzet en waarde van de 

groepsonderneming.

Belangrijkste feiten

In onze resorts is er een faciliteit 
voor mode
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Visies en waarden
We streven ernaar de toonaangevende specialist te zijn voor vrijetijdsbesteding en gastvrijheid en de 
favoriete partner voor de voornaamste mondiale hotel- en toerismegroepen. Deze visie zal ervoor zorgen 
dat we een dynamische, multidimensionale en financieel succesvolle organisatie blijven.

Financiële uitmuntendheid
The Resort Group PLC werd opgericht op basis van een aantal 
principes die vandaag onze denkwijze nog motiveren.

Een zeer gedisciplineerde en conservatieve financiële aanpak 
vormt de hoeksteen van het TRG-merk. Dit is voor ons altijd 
fundamenteel geweest en was cruciaal bij het opbouwen van 
vertrouwen in de sector. We zullen ambitieuze en uitdagende 
doelstellingen blijven stellen om continue groei in verkoop 
en omzet te waarborgen, terwijl onze toewijding aan deze 
principes behouden blijft.

In december 2016 werd The Resort Group PLC de 
beleggingsgraad 'BBB' voor bedrijven met stabiele 
vooruitzichten toebedeeld door ARC Ratings (een erkend 
agentschap voor beoordelingen van de Europese Commissie) 
vanwege het sterke bedrijfsmodel van de Groep, de 
partnerschappen met internationale hotelmerken en het lage 
hefboomeffect.

De Groep bezit een breed scala qua bronnen van institutionele 
financiering, inclusief beursgenoteerde producten, 
bedrijfsobligaties en een model voor verkoop van vastgoed. 

Dynamische besluitvorming
Als groot, internationaal bedrijf geloven we in en vertrouwen 
we op een zeer gestructureerde en strategische aanpak van 
onze activiteiten. We behouden echter ook de ondernemingszin 
waardoor de Groep is opgericht en dit blijft een fundamenteel 
onderdeel van onze filosofie. Hierdoor blijven we onze 
commerciële mogelijkheden maximaliseren. Dit wordt 
uitgedrukt in een dynamisch proces voor besluitvorming 
waardoor de Groep zich effectief en efficiënt richt op het 
bereiken van diens ambities.

Rendement
Ons succes is gebouwd op ons vermogen om sterke relaties 
met onze partners in Kaapverdië en internationale partners 
te creëren voor het creëren, ontwikkelen en exploiteren van 
onze resorts. We zijn zeer trots op deze relaties en we zullen 
nauw met onze partners blijven samenwerken en nieuwe 
overeenkomsten en samenwerkingen voor merken blijven 
creëren om 5-sterrenresorts van wereldklasse te leveren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Vanaf het moment dat we in Kaapverdië aankwamen, 
wisten we dat het een enorm potentieel had als 
toeristische bestemming. We werken aan ambitieuze, 
maar milieuvriendelijke en duurzame plannen, die de lokale 
economie zullen blijven stimuleren, waardoor meer banen en 
kansen voor de lokale bevolking worden gecreëerd. 

Onze hotels, resorts en bijkomende diensten in Kaapverdië 
leveren al een belangrijke bijdrage aan de lokale economie 
en bieden de nodige werkgelegenheid. Zo is 97% van de 
medewerkers in onze resorts 
Kaapverdisch.

TRG heeft The Cape Verde Foundation gecreëerd voor het 
leveren van een positieve bijdrage aan allerlei projecten op 
de eilanden, die de lokale mensen en gemeenschappen 
ondersteunen. De Foundation richt zich hoofdzakelijk op het 
helpen van lokale kinderen door ze nieuwe kansen en welvaart 
voor de toekomst te bieden.

Innovatie en creativiteit
Of het nu gaat om het ontwerp van onze hotels en resorts, om 
onze marketing of zakelijke partnerschappen: wij geloven in het 
vermogen om anders te denken en het voortdurend verkennen 
van nieuwe kansen. 

Bij het ontwerpen van een nieuw project of het starten een 
nieuwe onderneming staan creativiteit en originaliteit centraal 
in onze ultieme visie. We volgen niet elke keer hetzelfde proces; 
we passen ons aan de specifieke vereisten van de taak aan, 
zodat we goed doordachte ideeën kunnen creëren die tot 
commercieel succes leiden.
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Sociale verantwoordelijkheid
Vanaf het moment dat we in Kaapverdië aankwamen, wisten we dat het een enorm  
potentieel has als toeristische bestemming. We werken aan ambitieuze, maar  
milieuvriendelijke en duurzame plannen, die de lokale economie zullen blijven  
stimuleren, waardoor meer banen en kansen voor de lokale bevolking worden gecreëerd.

Daarnaast heeft TRG heeft The Cape Verde Foundation opgericht voor het leveren van een positieve 
bijdrage aan allerlei projecten in Kaapverdië, die de lokale mensen en gemeenschappen ondersteunen.

Dit is een inspanning voor maatschappelijke verantwoordelijkheid die door het TRG-personeel van het 
gehele bedrijf wordt georganiseerd. Het helpt bij de aanpak van fundamentele problemen, terwijl de 
ontwikkeling op lange termijn van de eilanden wordt ondersteund. We erkennen dat er belangrijk werk 
moet worden uitgevoerd met betrekking tot gemeenschapsprojecten, maatschappelijke ontwikkeling 
en met name onderwijs voor de toekomstige generaties.

We richten ons hoofdzakelijk op het helpen van kinderen in Kaapverdië door ze nieuwe kansen en 
welvaart voor de toekomst te bieden. We voeren als Groep het hele jaar door verschillende activiteiten 
uit op het gebied van fondsenwerving en ontvangen ondersteuning en donaties van onze klanten en 
hotelgasten.

Het liefdadigheidswerk van de Foundation heeft lokale kleuterscholen en basisscholen geholpen, 
evenals educatieve programma's voor verschillende leeftijdsgroepen, en heeft via de jaarlijkse 
'Shoebox'-campagne kerstcadeaus geschonken aan vele Kaapverdische kinderen.

Donaties van kleding, speelgoed, schrijfgerei en meer zijn welkom. Alle donaties worden gebruikt om 
nieuwe projecten op de Kaapverdische eilanden te ondersteunen en te financieren. Meer informatie 
hierover staat op de website van The Cape Verde Foundation.  

www.capeverdefoundation.org
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Ons aanbod
The Resort Group PLC heeft vier voltooide projecten in Kaapverdië op het kwalitatief 
hoogstaande strand van het eiland Sal.

MELIÃ Tortuga Beach-resort werd in mei 2011 
voltooid en was het eerste project van The Resort 
Group PLC in Kaapverdië. Sinds de lancering heeft 
het resort ongekend succes in de sector gekend, 
jaarlijks onderscheidingen behaald en blijvend hoge 
bezettingsgraden getoond.

MELIÃ Dunas Beach-resort en spa was het tweede 
project in Kaapverdië en trad in november 2014 in 
werking. Het is een veel groter resort met meer dan 
1.200 kamers en is een afzonderlijke toeristische 
bestemming. Het heeft zijn plaats op de markt 
gevonden, met een hoge bezettingsgraad, vooral 
binnen de all-inclusive vakantiemarkt voor gezinnen.

TUI Sensimar Cabo Verde en het MELIÃ Llana 
Beach-resort en spa, de eerste hotels op Sal die 
uitsluitend op volwassenen zijn gericht, werden in 
december 2016 geopend. Beide bieden een prachtig 
aanbod aan hotelsuites, tropische zwembaden 
en verjongende spafaciliteiten. De twee hotels 
beschikken over meer dan 600 suites en kunnen 
43.873 toeristen per jaar verwelkomen, en zorgen 
voor ongeveer 500 lokale banen.

MELIÃ Tortuga Beach-resort MELIÃ Dunas Beach-resort en spa MELIÃ Llana Beach-resort en spa
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MELIÃ Tortuga Beach-resort
Het MELIÃ Tortuga Beach-resort, onmiskenbaar luxueus, was het eerste project werd geopend op het 
zonovergoten eiland Sal op Kaapverdië. Deze paradijselijke oase levert een onvergetelijke vakantie-ervaring  
en vormt sinds de opening voor gasten in mei 2001 een ideale investering in vastgoed, en ervaart een 
ongeëvenaard succes.

Het resort beschikt over 372 luxe suites, appartementen en villa's, evenals twee grote zwembaden die voor totale ontspanning 
zijn ontworpen. Het heeft alles wat u zou kunnen verwachten van een elegante 5-sterrenbestemming aan het strand, 
waaronder een scala aan goede restaurants en buffetrestaurants, een selectie moderne bars en de 'Beach Bar and Grille,'  
waar u van een cocktail kunt genieten en de beroemde zonsondergang van Kaapverdië kunt meemaken.

• Alle gasten welkom, inclusief gezinnen 

• Eersteklas locatie aan het strand 

• Spafaciliteiten tegen meerprijs 

• Het hele jaar open 

• Kamers, villa's en suites verkrijgbaar 

• Een selectie aan zwembaden 

• Gratis WiFi voor gasten 

• 'All-inclusive'-pakketten

Faciliteiten in het resort
• Het MELIÃ Tortuga Beach-resort was het eerste project van The 

Resort Group PLC in Kaapverdië 

• Al meer dan vijf jaar een volledig functioneel resort voor all-
inclusive vakanties 

• Winnaar van 'Leading Hotel' in Kaapverdië van bij de World  
Travel Awards 

• Consistent hoge bezettingsgraad en uitstekende kamerprijzen 

• 372 luxe hotelsuites, appartementen en villa's in het gehele 
resort 

• De populaire YHI Spa® zorgt voor echte ontspanning, terwijl een 
assortiment bars en restaurants zorgen voor het vermaak van 
gasten

Belangrijkste feiten
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MELIÃ Dunas Beach-resort en spa
Het MELIÃ Dunas Beach-resort en spa, voltooid in november 2014, is een droom voor vakantiegangers, 
en biedt alles wat u kunt wensen tijdens een luxe, 'all-inclusive'-verblijf. Zes bars en zeven restaurants 
doen afzonderlijk dienst in de resorts, evenals vijf grote zwembaden met zoet water, een volledig uitgeruste 
fitnessruimte en een YHI Spa®.

Beheerd door Meliá Hotels International, de grootste houder van resorthotels ter wereld. De helft van het hotel valt onder hun 
5-sterren MELIÃ-merk, terwijl de andere helft via het betaalbare merk Sol op gezinnen is gericht, waardoor het werkelijk een 
toeristische bestemming van wereldklasse is. MELIÃ Dunas Beach-resort en spa is gelegen tussen prachtig aangelegde tuinen 
en geniet van een prachtige plek aan de oceaan. Het heeft alles wat nodig is voor een duurzame en luxe vakantieherinnering.

• Alle gasten welkom, inclusief gezinnen 

• Eersteklas locatie aan het strand 

• Spafaciliteiten tegen meerprijs 

• Het hele jaar open 

• Kamers, villa's en suites verkrijgbaar 

• Een selectie aan zwembaden 

• Gratis WiFi voor gasten 

• 'All-inclusive'-pakketten

Faciliteiten in het resort
• Een scala aan accommodaties, waaronder grote villa's,  

luxe suites en stijlvolle studio-appartementen 

• Vijf grote zwembaden met zoet waterbad, inclusief buiten-  
en overdekte faciliteiten voor kinderen 

• Er zijn in totaal zes bars en zeven restaurants in het resort,  
van à la carte dineren tot buffetrestaurants 

• Nachtclub, champagnebar, Gabi-strandclub en een gebied  
voor avondrecreatie voor in totaal 800 gasten 

• YHI Spa®, volledig uitgeruste fitnessruimte, tennisvelden  
en een gebied voor beachvolleyball

Belangrijkste feiten
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MELIÃ Llana Beach-resort en spa
Het MELIÃ Llana Beach-resort en spa, gelegen tussen het MELIÃ Tortuga Beach-resort 
en MELIÃ Dunas Beach-resort en spa, brengt de ervaring voor onze gasten tot een hoger 
niveau met een hotel dat exclusief suites voor volwassenen aanbiedt.

Het MELIÃ Llana Beach-resort en spa wordt gekenmerkt door luxe, inclusief een prachtig aanbod aan hotelsuites, tropische 
zwembaden, infinity-zwembaden en de verjongende YHI Spa®. Gasten kunnen kiezen uit een Junior-, Garden-, Duplex-, Beach-
Front- of Swim-Up-suite. Deze zijn allemaal uniek, stijlvol en voldoen aan de hoogste normen.

• Hotel exclusief voor volwassenen 
zonder gezin 

• Eersteklas locatie aan het strand 

• Spafaciliteiten tegen meerprijs 

• Het hele jaar open 

• Kamers, villa's en suites verkrijgbaar 

• Een selectie aan zwembaden 

• Gratis WiFi voor gasten 

• 'All-inclusive'-pakketten

Faciliteiten in het resort
• In december 2016 geopend voor vakantiegangers 

• 304 luxe hotelsuites, ontworpen volgens de hoogste normen 

• Gericht op de lucratieve markt voor volwassenen zonder gezin 

• Het resort biedt een scala aan bars en zeven restaurants 

• Het speciale gebied in het hotel, genaamd ‘The Level’, biedt 
persoonlijke service met een hogere norm 

• YHI Spa®, voor de ultieme rustgevende en ontspannen ervaring

Belangrijkste feiten
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TUI Sensimar Cabo Verde
Het TUI Sensimar Cabo Verde-resort is een 5-sterrenhotel en toevluchtsoord voor stellen ouder dan 18 
jaar. Dit gloednieuwe hotel voor volwassenen zonder gezin bevindt zich naast Algodoeiro Beach en biedt 
uitzicht op de oceaan, dus u bevindt zich op een steenworp afstand van het zand.

Sensimar-resorts bieden een ervaring die zijn gelijke niet kent, en de exclusieve bestemming Cabo Verde destination  
vormt hierop geen uitzondering. Het biedt verschillende luxe kamers en suites, met zwembaden, jacuzzi's en balkons,  
en een adembenemend uitzicht voor onze 5-sterren gasten.

• Hotel exclusief voor volwassenen 
zonder gezin 

• Eersteklas locatie aan het strand 

• Spafaciliteiten tegen meerprijs 

• Het hele jaar open 

• Kamers, villa's en suites verkrijgbaar 

• Een selectie aan zwembaden 

• Gratis WiFi voor gasten 

• 'All-inclusive'-pakketten

Faciliteiten in het resort
• In december 2016 geopend voor gasten 

• Keuze uit 302 luxe kamers en suites met  
spectaculair uitzicht 

• Unieke en stijlvolle bestemming, exclusief voor volwassenen 

• Met Infinity-zwembaden tussen tropische tuinen voor  
ultieme ontspanning 

• Traditionele en eigentijdse bars en restaurants voor elke 
gelegenheid of smaak 

• Dans de nacht weg na openingstijden in de exclusieve nachtclub

Belangrijkste feiten
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Projecten in uitvoering
Een reeks projecten in de bouwfase die waarde en diversiteit 
aan onze huidige portefeuille toevoegt

Na het voltooien van onze drie onderscheiden projecten op Sal hebben 
we onze ontwikkelingsactiviteiten naar de andere eilanden uitgebreid. 
We bouwen nu in Boa Vista en Santiago, alsmede op Sal, waardoor 
onze plannen om meer voltooide projecten toe te voegen aan onze 
portefeuille worden versneld en we tegemoet kunnen komen aan de 
groeiende vraag naar kwaliteitsaccommodatie 
in Kaapverdië.

Het White Sands-hotel en spa en Hilton Boa Vista zijn de eerste twee 
van de negen ontwikkelingen die we op Boa Vista hebben gepland. 
Deze bevinden zich beide op het prachtige Santa Monica Beach. Boa 
Vista begint als toeristische bestemming met de populariteit van Sal 
te concurreren. Hilton Praia wordt in de hoofdstad Praia op het eiland 
Santiago ontwikkeld.

White Sands-hotel en spa
De eerste van zes strandresorts in Boa Vista

White Sands Hotel & Spa is de eerste van zes nieuwe ontwikkelingen op Boa Vista, gelegen aan de fantastische witte zandstranden van Santa Monica Beach. De 
regering van Kaapverdië heeft Boa Vista aangemerkt voor grootschalige toeristische ontwikkeling en keurt plannen voor nieuwe hotels en resorts goed, naast 
investeringen in de infrastructuur van het eiland, waaronder nieuwe wegen, verbeterde stroomvoorziening en ontziltingsinstallaties.

De baanbrekende ceremonie voor White Sands Hotel & Spa vond plaats op 19 december 2015 en de opening staat gepland voor 2019.

• Er zijn 835 luxe panden, waaronder duplex- 
en penthouse-hotelsuites, en een scala aan 
prachtige privévilla's. 

• Keuze uit zes restaurants, evenals een  
scala aan bars en de wereldberoemde  
Gabi Club®. 

• Luxueuze YHI Spa®-ervaring, en een 
volledig uitgerust fitnesscentrum en 
watersportcentrum. 

• Zes zwembaden in het resort, bars en 
eetgelegenheden in het zwembad. 

• Faciliteiten voor kinderen, waaronder een 
kinderclub, speeltuin, kinderzwembaden en 
tennis- en beachvolleybanen. 

• In een exclusief deel van het hotel 
bevinden zich aanvullende luxueuze en 
gepersonaliseerde diensten.

Belangrijkste feiten
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Hilton Praia
Een nieuw, luxueus zakenhotel voor de hoofdstad van Kaapverdië 

Hilton Praia bevindt zich op het eiland Santiago in Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. 
Hier bevinden zich alle belangrijkste overheidsgebouwen. Als succesvolle opkomende 
economie en democratisch land ontvangt Kaapverdië een verscheidenheid aan 
hoogwaardigheidsbekleders, buitenlandse ministers, leiders en VIP-gasten. Daarom 
wordt hoogwaardige zakelijke accommodatie vereist. Wij bieden een Hilton-hotel om aan 
deze vraag te voldoen.

Het Hilton Praia-project zal een luxe zakenhotel met 201 kamers en suites op 
15 verdiepingen bieden, samen met uitgebreide vergader- en evenementenfaciliteiten. 
Het nieuwe Hilton-Hotel is gebouwd in de buurt van de diplomatieke wijken, 
overheidsinstellingen, commerciële, financiele en residentiële gebieden van de stad.  
Het is zowel een ontspannende als een handige plek voor alle bezoekers. Nelson Mandela 
International Airport (RAI) en de haven van Praia, een van de belangrijkste havens van 
Kaapverdië, bevinden zich op slechts zes kilometer van Hilton Praia.

Deze ontwikkeling betekent de eerste commerciële onderneming van The Resort Group 
PLC die is gericht op de zakelijke bezoekers van de hoofdstad. Op 12 november 2015 
werd de volledige planning voltooid en de eerste paal geslagen. De opening wordt in mei 
2019 verwacht en de verwachte bouwkosten bedragen €41 miljoen.

The Resort Group PLC is een overeenkomst voor 20 jaar met Hilton Worldwide 
overeengekomen voor het beheren van het hotel, zodra dit geopend is.

Hilton Boa Vista
Op het ongerepte zand van Santa Monica Beach in 2019

Het Hilton Boa Vista-resort zal zich bevinden op het 
Kaapverdische eiland Boa Vista. De bouw van het project, 
waarop in spanning wordt gewacht, zal naar verwachting 
beginnen in juli 2017 en de voltooiing ervan wordt in 
september 2019 verwacht.

Deze onderneming, de tweede ontwikkeling van The 
Resort Group PLC op Boa Vista, behelst een resort met 
400 kamers op het Santa Monica-strand. Dit is hetzelfde 
strand waar het White Sands-hotel en spa, ons eerste 
project op Boa Vista, momenteel wordt gebouwd. Na 
de oplevering zal het resort worden beheerd door de 
internationaal bekende eigenaars van de Hilton-keten.

Vakantiegangers kunnen luxe, moderne 5-sterrenkamers 
en fantastische faciliteiten verwachten, waaronder een 
scala aan restaurants, bars en winkels. Daarnaast zullen 
gasten toegang krijgen tot prachtige zwembaden, een spa, 
een fitnessruimte en een watersportcentrum.

P R A I A BOA VISTA
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Bikini Beach-club
De Bikini Beach-club is de prestigieuze plek op Kaapverdië voor 
vrijetijdsbesteding, en biedt klanten een hoog niveau aan service, 
eersteklas eten en drinken, evenals live muziek en dj's.

De Bikini Beach-club bevindt zich op het uitermate geschikte Blue 
Lagoon, op 40 meter van de Atlantisch Oceaan op het eiland Sal.

Bikini Beach biedt voordelige pakketten en een VIP-ervaring tegen 
meerprijs. Het hele jaar is volgeboekt met themafeesten en bekende 
dj's. 

Het is geopend voor gasten van het naastgelegen 'all-inclusive' MELIÃ 
Tortuga Beach-resort, MELIÃ Dunas Beach-resort en spa, MELIÃ Llana 
Beach-resort en spa en Tui Sensimar Cape Verde, evenals gasten van 
andere hotels en resorts op het eiland. Verwacht het onverwachte

Bikini Beach-club
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Wereldberoemde partners
Strategische samenwerking met een aantal van 's werelds beroemdste merken

The Resort Group PLC geniet via onze strategische partnerschappen van een 
samenwerking met een aantal van de beste merken ter wereld voor het leveren van de 
betrouwbaarste service, beste investeringen en echte 5-sterren, 'all-inclusive' luxe.

Een van onze strategische partnerschappen betreft Meliá Hotels International, 's werelds 
grootste exploitant van resorthotels. We hebben een overeenkomst voor hotel- en 
resortbeheer met Meliá Hotels International voor het exploiteren van onderdelen van  
onze drie resorts op Sal Island, MELIÃ Dunas Beach-resort en spa, MELIÃ Tortuga 
Beach-resort en MELIÃ Llana Beach-resort en spa, evenals ons eerste project in  
Boa Vista: White Sands-hotel en spa.

Daarnaast hebben we ook twee managementovereenkomsten met Hilton Worldwide,  
een van 's werelds meest iconische hotelmerken. Vanwege het toegenomen 
handelsverkeer gaan ze een van onze nieuwe resorts in Boa Vista en een zakenhotel 
(Hilton Praia) in de Kaapverdische hoofdstad, Santiago, beheren.

Hotelexploitanten van wereldklasse
Onze geopende resorts worden beheerd door een van 's werelds beste hotelmerken

Zodra onze projecten worden geopend, worden ze qua gastvrijheid beheerd door een van onze deskundige hotelpartners. Zo wordt gasten een luxe ervaring  
van wereldklasse gegarandeerd en kunnen de resorts gebruikmaken van bewezen wereldwijde marketing. 

• Managementovereenkomsten bestaan voor 
alle drie geopende Kaapverdische resorts. 

• Ook een overeenkomst voor het beheer  
van White Sands-hotel en spa.

• Gaat het nieuwe zakenhotel exploiteren  
in Praia, op het eiland Santiago. 

• Ook een overeenkomst voor een resort 
met 835 kamers op Boa Vista.

• Overeenkomst voor beheer van  
een nieuw resort op Boa Vista. 

• Mogelijkheid tot meer samenwerking 
op het eiland.
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Onze resorts wereldwijd verkopen
Belangrijke commerciële overeenkomsten met alle belangrijke reisorganisaties

Relaties met reisorganisaties zijn cruciaal voor het succes van onze resorts. Kaapverdië is een snel groeiende toeristische bestemming, en als zodanig speelt  
het werk van onze reisorganisaties een grote rol bij het bevorderen van deze groei.

• In Europa en het V.K. onder de merken 
Thomson en First Choice. 
 

• Overeenkomst voor lange termijn voor 
bezettingsgraad en kamertarieven 
ondertekend.

• Duitse gedifferentieerde, coöperatieve 
groep voor verkoop en tourisme  
met een omzet van 50 miljard. 

• Onze resorts worden verkocht onder het 
toerismemerk ITS.

• Met meer dan 3 miljoen klanten is Alpitour 
World de grootste reisorganisatie in Italië.

• Viagens Abreu is de oudste reisorganisatie 
ter wereld, en de grootste reisorganisatie 
in Portugal.

• Sol Ferias is een van de succesvolste 
reisorganisaties in Portugal, en ze bieden 
vakanties over de hele wereld aan.

• Marketing van onze resorts aan hun 
klanten in België, Duitsland, Holland en 
Frankrijk.

Een nauwe relatie met reisorganisaties zorgt ook voor een breed scala aan vertegenwoordiging, evenals specifieke concentratie qua demografie om ons bericht bij 
het juiste publiek te krijgen. zodat we de kans krijgen operationele verbeteringen aan te brengen.
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Financiële informatie
Meer informatie over de redenen waarom ons bedrijfsmodel een stabiele omgeving biedt voor 
het ontwikkelen van consistente en winstgevende groei.

The Resort Group heeft een sterk en duurzaam businessmodel met een consistente groei in de afgelopen 3 
jaar. De groep profiteert van meerdere inkomstenstromen en groeiende inkomsten uit de gastvrijheidssector 
naarmate meer van onze projecten worden voltooid. We profiteren ook van de commerciële inkomsten en 
de efficiëntie van de toeleveringsketen dankzij onze verticaal geïntegreerde bedrijven. 

TRG biedt haar Resorts aan op basis van erfpacht aan particuliere investeerders. Kopers profiteren van een 
uitstekend kapitaalgroeipotentieel en doorlopend huurrendement zodra het Resort operationeel is. Voor 
meer informatie, bezoek www.trg-property.com.

ARC-Rating
ARC Ratings S.A. gaf The Resort Group PLC een ‘BBB’-score voor zakelijke emittenten voor de 
middellange en lange termijn met een stabiele prognose, gebaseerd op de kracht van haar businessmodel, 
samenwerkingen met internationale hotelmerken, en lage schuldenlast.

Contact
The Resort Group PLC heeft in de sector een ongeëvenaarde reputatie voor de ontwikkeling van luxe 
hotels en een innovatieve, geïntegreerde benadering op het gebied van bedrijfsvoering voor vrije tijd, 
waardoor we een unieke en winstgevende organisatie creëren.

Of u nu uw volgende belegging zoekt of Kaapverdië voor de eerste keer ontdekt: 
neem vandaag nog contact met ons op.

Hoofdkantoor The Resort Group PLC.
23 Ocean Village Promenade,
Gibraltar (V.K.).

01332 387 811
info@theresortgroupplc.com

www.theresortgroupplc.com
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