
Slimme vastgoedbelegging  
in Kaapverdië

Deel in het succes van onze eersteklas resorts
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Ontdek Kaapverdië 

Onze Resorts 
MELIÃ Tortuga Beach Resort 
MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
MELIÃ Llana Beach Resort & Spa / 
TUI Sensimar Cabo Verde 
White Sands Hotel & Spa

Een voordelig aanbod  
aan eigendomsopties

Over ons

Hotelpartner

The Resort Group biedt een keuze uit succesvolle vastgoedinvesteringen. Profiteer niet 
alleen van een gegarandeerd investeringsrendement, maar geniet tegelijkertijd van de luxe 
lifestyle die een vakantiehuis in de zon biedt.

Als projectontwikkelaar van kwalitatief hoogwaardig vastgoed zijn wij gespecialiseerd 
in de ontwikkeling van luxe strandhotels en -resorts. We doen dit in samenwerking 
met hotelexploitanten van wereldklasse. We zijn op dit moment bezig met een aantal 
vijfsterrenprojecten in Kaapverdië. Dankzij zijn snel groeiende toeristenindustrie geldt deze 
eilandengroep wereldwijd als een van de interessantste locaties voor vastgoedinvesteringen.

Met de aankoop van een van onze vijfsterrenwoningen in Kaapverdië kunt u profiteren 
van de bloeiende toeristenmarkt. We hebben verschillende projecten beschikbaar 
voor investeerders. We bieden niet alleen een gegarandeerd investeringsrendement, 
maar u krijgt ook de kans om zelf van de zonovergoten eilanden te genieten. Gratis 
accommodatie in een van onze Resorts maakt namelijk deel uit van het investeringspakket.

K A A P V E R D I S C H E 
E I L A N D E N
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O n z e  r e s o r t s

The Resort Group biedt momenteel een scala aan 
vastgoedinvesteringen binnen zijn portfolio voor 
Kaapverdië. Elke projectontwikkeling heeft een uniek 
ontwerp en is voorzien van een keur aan faciliteiten, 
zoals overloopzwembaden, kwaliteitsrestaurants, 
bars, winkels en sportclubs. Dankzij deze uitstekende 
faciliteiten vormen onze resorts een ideale keuze 
voor stellen en gezinnen die op zoek zijn naar een 
onvergetelijke vakantie-ervaring in Kaapverdië.

Al onze projecten op de Kaapverdische eilanden 
zijn ontwikkeld in samenwerking met 's werelds 
belangrijkste resorthotelgroep, Meliá Hotels 
International, die de resorts exploiteert onder hun 
vijfsterrenmerk MELIÃ. 

Ons eerste project in Kaapverdië, MELIÃ Tortuga 
Beach, werd in mei 2011 geopend en levert sindsdien 
stabiele huurinkomsten op voor de eigenaren. Daarna 
hebben we ons succesvolle model gebruikt in onze 
andere resorts in Kaapverdië. 

In november 2014 opende het MELIÃ Dunas 
Beach Resort & Spa zijn deuren  en in december 
2016  ging het MELIÃ Llana Beach Resort & Spa 
/ TUI Sensimar Cabo Verde open, beide gevestigd 
op het prachtige eiland Sal. Beide resorts zijn een 
fantastische aanvulling op ons groeiende portfolio aan 
luxe vakantiebestemmingen op de Kaapverdische 
eilanden. Daarnaast wordt op dit moment het White 
Sands Hotel & Spa gebouwd, de eerste van zes 
nieuwe luxe ontwikkelingen op het eiland Boa Vista.

E E N  R I J K E  E N  
F A S C I N E R E N D E 
G E S C H I E D E N I S

De geschiedenis van Kaapverdië begon in 1456 toen Portugese 
zeevaarders de eilanden voor het eerst ontdekten. In 1975 werd de 
eilandengroep onafhankelijk van Portugal en vandaag de dag is er 
een stabiele, democratische politieke structuur en een groeiende 
economie.

O n t d e k  K a a p v e r d i ë

Voor de westkust van Afrika in de Atlantische Oceaan, op slechts een uur  
ten zuiden van de Canarische eilanden, ligt deze tropische archipel, die bestaat 
uit tien eilanden en vijf kleinere eilandjes. De locatie is idyllisch, de zon schijnt 
er onafgebroken en er waait een verkoelend zeewindje. Het hele jaar door 
schommelen de temperaturen tussen de 25°C en 30°C.

De stranden van Kaapverdië behoren tot de beste ter wereld, dankzij het  
sneeuwwitte zand en het kristalheldere zeewater. Dit is een waar paradijs 
voor elke strandliefhebber, een bestemming die niet onderdoet voor andere 
vakantiebestemmingen in de wereld.

Ook al is Kaapverdië al zeer populair als vastgoedinvestering, er valt nog veel 
meer potentieel te benutten. Dankzij het toerisme biedt de eilandengroep 
ongeëvenaarde mogelijkheden voor langetermijngroei en een solide rendement.

Waarom investeren in vastgoed in Kaapverdië?

• Spectaculaire groei in toerisme (groei van 115% sinds 2000)*

• De bloeiende toeristenindustrie, die dit jaar nog eens met 5% zal groeien*,  
is de belangrijkste stimulans van de lokale economie

• Uitstekend zonnig klimaat het hele jaar door

• Directe vluchten vanaf vele steden wereldwijd

• Vanaf het Verenigd Koninkrijk is het 5½ uur vliegen

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

• Politiek stabiel met een groeiende economie sinds het eind van de jaren 90

• Strenge milieuregels en wetgeving voor de ontwikkeling van toerisme

Voor projectontwikkeling gelden strenge regels; alleen projecten met laagbouw 
en een lage dichtheid mogen in ontwikkeling gaan. Zo wordt het oorspronkelijke 
karakter van de eilanden behouden en excessieve ontwikkeling voorkomen. Omdat 
overaanbod tegengegaan wordt, is uw investering in de toekomst beschermd.

Dankzij het warme klimaat dat er het hele jaar door heerst en de bruisende 
toeristensector, biedt Kaapverdië de perfecte economische en omgevingsvoorwaarden 
voor een lonende vastgoedinvestering.

*Nationaal Instituut voor de Statistiek van Kaapverdië 
**Hoofd van de Banco de Cabo Verde
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MELIÃ Tortuga Beach Resort kan gerust 
een klasse apart genoemd worden, 
een oase van rust en opmerkelijke luxe. 
Dit resort staat op het zonovergoten 
Kaapverdische eiland Sal en biedt 
zijn bezoekers een onvergetelijke 
vakantie-ervaring. Daarnaast is het een 
ideale vastgoedinvestering.

MELIÃ Tortuga Beach Resort is 
ongeëvenaard succesvol sinds het in mei 
2011 zijn deuren opende voor betalende 
gasten. Het is al vier jaar achter 
elkaar uitgeroepen tot 'Beste hotel 
in Kaapverdië' door de World Travel 
Awards. De bezettingsgraad is er stabiel 
hoog en groeit nog steeds. Bovendien 
zijn de kamerprijzen uitstekend.

Hierdoor zijn de inkomsten van toerisme 
binnen het resort bijzonder goed en 
kunnen de individuele eigenaren al 
sinds de opening rekenen op een 
uitstekend rendement. Naast een stabiele 
en bewezen huuropbrengst resulteert 
de waardestijging van grond ook in 
kapitaalgroei voor de eigenaren.

G E O P E N D  
I N  M E I  2 0 11

E E R S T E 
V I J F S T E R R E N R E S O R T 
I N  K A A P V E R D I Ë

6 7

E E N  O V E R Z I C H T

•  286 luxe hotelsuites, appartementen en villas
•  Stijgende bezettingsgraad sinds de opening
•  Tot heden gemiddeld 6-9% rendement op huurinkomsten
•  Bekroond hotel in Kaapverdië

MELIÃ Tortuga Beach Resort won in 2014 de HolidayCheck Awards in de categorie ‘Popular for Beach Holiday’. De prijs werd 
toegekend op basis van “vele positieve hotelreviews van uw gasten”. Ook heeft dit resort sinds zijn opening al vier jaar achter 
elkaar de World Travel Awards gewonnen, een prijs die uitmuntendheid bekroont in alle sectoren van de internationale reis- en 
toerismebranche. 

Tot slot is ook het Certificate of Excellence van TripAdvisor een duidelijk signaal dat gasten MELIÃ Tortuga Beach Resort als 
zeer positief beoordelen. Het ongeëvenaarde succes van ons eerste Project in Kaap Verdië geeft toekomstige investeerders het 
vertrouwen dat ze een succesvolle en bewezen vastgoedinvestering doen. 

2 0 1 7

Cape Verde's Leading
Hotel



Ons tweede vijfsterrenresort op het eiland 
Sal ligt pal aan zee en kijkt uit over de 
allermooiste witte stranden van Ponta 
Preta. MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa 
is een prachtige nieuwe ontwikkeling met 
woningen van de hoogste kwaliteit. Het 
resort ligt op slechts enkele minuten van 
de belangrijkste plaats Santa Maria. 

Dit resort, dat eind 2014 openging, is 
een ware droom voor vakantiegangers. 
Mensen die graag in de watten gelegd 
worden, vinden er alles wat ze nodig 
hebben om echt te genieten van  
all-inclusive luxe.

Het wordt geëxploiteerd en beheerd door 
de grootste resortexploitant ter wereld en 
onze partners, Meliá Hotels International. 
Dunas Beach Resort & Spa valt onder het 
vijfsterrenmerk MELIÃ en heeft zichzelf 
al bewezen als een echte eersteklas 
toeristenbestemming.

Succesvolle opening van MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa. Officieel geopend door de minister-president van Kaapverdië, Jose Maria 
Neves en de CEO van The Resort Group, Rob Jarrett. Een kleurrijke mix van entertainers, waaronder rapper Tinie Tempah, trad op tijdens 
de feestelijkheden.

EEN OVERZICHT
• 1152 kamers; luxe villas, suites en stijlvolle studio-appartementen
• Vijf grote zwembaden
• Palmbomen langs de boulevard met bars, restaurants en winkels
• Zes bars en zeven restaurants, variërend van à-la-carte-dineren tot buffet, 
 een nachtclub, champagnebar en Gabi Beach-Club
• YHI Spa® en volledig ingerichte fitnessruimte
• Entertainmentruimte voor 800 gasten in de avond
• Zowel binnen als buiten speelruimtes voor kinderen8 9

G E O P E N D  I N 
N O V E M B E R  2 0 1 4

M E E R  D A N  1 . 0 0 0 . 0 0 0  
G A S T E N  T O T  N U  T O E
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Dit resort ligt tussen het vijfsterrenresort 
MELIÃ Tortuga Beach Resort en MELIÃ 
Dunas Beach Resort & Spa. Het is alleen 
voor volwassenen waardoor we de luxe 
ervaring voor onze gasten tot een nieuwe 
hoogte hebben kunnen brengen.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa / 
TUI Sensimar Cabo Verde is de derde 
ontwikkeling van The Resort Group PLC op 
het eiland Sal en is nu volledig operationeel. 
We bieden op dit moment een beperkt 
aantal investeringsmogelijkheden, allemaal 
met een gegarandeerd rendement.

Dit hotel bestaat uit 605 suites en is 
voorzien van een groot aantal eersteklas 
vakantiefaciliteiten. Net zoals onze andere 
resorts op het eiland Sal wordt ook dit hotel 
beheerd door onze partner Meliá Hotels 
International. Deze samenwerking staat 
garant voor een onvergetelijke ervaring voor 
onze gasten.

Zwembad

Aziatisch restaurant

Swim-up suites

Italiaans restaurant

Suite in MELIÃ Hotel

Toegang tot het hotel

G E O P E N D  
I N  D E C E M B E R  2 0 1 6

O B J E C T E N 
B E S C H I K B A A R 

10 11

Plattegrond

1. Strand
2. Strandsuites
3. Strand- en zwembadbar
4. Hoofdzwembaden van 

het hotel
5. Zwembadbars
6. Swim-up zwembaden
7. Hotelsuites 

8. YHI Spa
9. Duplexsuites
10. Bars en restaurants
11. Fitness
12. Ingang hotel
13. Winkels en 

schoonheidssalon

LAATSTE 
OBJECTEN 

BESCHIKBAAR

A A N K O O P O P T I E S
• Keuze uit: privé-eigendom,  
 zelfstandig verhuren of in hotelbeheer
• Een scala aan objecten beschikbaar
• Betaalopties die passen bij uw budget

Op zaterdag 10 december vond de officiële opening plaats van het luxe vijfsterrenhotel Llana Beach Hotels. Het hotel werd geopend 
door de CEO van The Resort Group PLC, Rob Jarrett. Hij was in gezelschap van de Kaapverdische minister van economie en toerisme, 
dhr. José Gonçalves, de burgemeester van Sal, vertegenwoordigers van Meliá Hotels International en andere genodigden.



OFF-PLAN  

INVESTERINGEN  

BESCHIKBAAR
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White Sands Hotel & Spa is de nieuwste 
projectontwikkeling van The Resort 
Group, en is de eerste van zes nieuwe 
projecten op het eiland Boa Vista in 
Kaapverdië.

White Sands biedt bovenal ontspanning, 
een superieure service en eersteklas 
resortfaciliteiten. Het hotelcomplex 
wordt opgedeeld in een sectie voor 
gezinnen en een sectie exclusief voor 
volwassenen. Zo zorgen we ervoor dat 
alle gasten kunnen genieten van de 
hoogste servicekwaliteit, afgestemd  
op hun individuele eisen.

In White Sands zullen er in totaal 835 
investeringsobjecten beschikbaar zijn 
voor verkoop. Elk object is superstijlvol en 
luxueus, en afgewerkt volgens de hoogste 
eisen. Het zijn stuk voor stuk uitstekende 
investeringskansen. 

Als vastgoedeigenaar koopt u niet alleen 
een vijfsterrenobject, u doet ook een 
veilige belegging in een van de meest 
florerende toeristenmarkten.

Plattegrond

1. Hoofdgebouw hotel
2. Hoofdzwembad van het hotel
3. YHI Spa®

4. Entertainmentpodium 

5. Speelruimte voor kinderen
6. Hoofdzwembad voor gezinnen
7. Hoofdzwembad voor 

volwassenen
8. The Level

9. Beach Piazza
10. The Gabi Club®

11. Strandwinkels en -bars
12. Strand

O F F - P L A N  V E R K O O P 
N U  B E S C H I K B A A R

E E R S T E  P R O J E C T  O P 
B O A V I S TA

Hoofdgebouw hotel

Voorbeeld van hotelobjecten

12 13

OFF-PLAN  
OBJECTEN 

BESCHIKBAAR

A A N K O O P O P T I E S
• Keuze uit: privé-eigendom, onafhankelijk verhuren of in hotelbeheer
• Een scala aan objecten beschikbaar
• Betaalopties die passen bij uw budget



14 15

E e n  v o o rd e l i g  a a n b o d  
a a n  e i g e n d o m s o p t i e s
Met de aankoop van een luxe vijfsterrenobject in een van onze resorts gaat er een wereld van 
mogelijkheden, beloningen en voordelen voor u open.

Al onze appartementen, kamers, suites en villas worden verkocht op persoonlijke basis. Ze 
worden individueel geregistreerd en krijgen een afzonderlijke eigendomsakte. Dit betekent dat u 
onbezwaard eigenaar wordt van het object. 

U bepaalt dan ook zelf hoe u uw eigendom wilt beheren en hoe de investering voor u werkt.  U kunt 
ervoor kiezen om het object alleen te bestemmen voor privégebruik, zelfstandig te verhuren via een 
verhuurbureau of u aan te melden bij ons Hotel Managed Rental Program (verhuren in hotelbeheer). 
De keuze is aan u.

E e n  l i f e s t y l e - a a n k o o p 

De meeste mensen die dromen over hun perfecte lifestyle zien vaak een vakantiehuis in de zon 
voor zich. U kunt ervoor kiezen om uw aankoop voor uzelf te bewaren. Ook al is uw aankoop 
puur een lifestyle-keuze, u kunt toch profiteren van alle luxe faciliteiten, zoals toegang tot de 
gemeenschappelijke ruimtes, de zwembaden en loungeruimtes. 

Ook kunt u volop gebruikmaken van de bars en restaurants door gewoon te betalen voor wat 
u bestelt. Of u betaalt tijdens uw verblijf extra voor de all-inclusive polsband. Toegang tot het 
wifi-netwerk is gratis. Schoonmaakservice is beschikbaar tegen extra kosten.

Dit is uw eigen stukje in het paradijs, een luxe vakantieobject met alle vijfsterrenservice die u mag 
verwachten van een wereldberoemd hotelmerk. 

A a n k o o p  v o o r  z e l f s t a n d i g e  v e r h u u r

Veel van onze klanten willen hun vakantiewoning in eigen beheer houden. Ze kiezen er bijvoorbeeld 
voor om alleen aan familie en vrienden te verhuren of adverteren hun woning online bij een 
onafhankelijk verhuurbedrijf. 

Zo plukken ze niet alleen de lifestyle-vruchten van een vakantiewoning in de zon, maar verdienen 
ze ook wat extra huurinkomsten. Dit kan ook een goede keuze zijn voor mensen die langer van de 
woning gebruik willen maken dan de standaard vijf weken die het Hotel Rental Program biedt. U 
houdt zelf controle over het beheer van uw woning, bepaalt zelf de huurprijs per week en geeft de 
beschikbaarheid aan voor betalende gasten. 

Uw betalende gasten profiteren van dezelfde voordelen die voor u beschikbaar zijn in het resort, en kunnen 
ook voor extra's betalen, zoals de all-inclusive polsbandjes, spa-behandelingen en schoonmaakservice.

We werken samen met een aantal van de betrouwbaarste verhuurbureaus, die u van dienst kunnen 
zijn met de verhuur van uw nieuwe woning.
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H e t  H o t e l  
M a n a g e d  P r o g r a m

Al onze resorts bieden investeerders de mogelijkheid om via het Hotel Managed 
Program een consistent, duurzaam, evenwichtig inkomen te vergaren uit 
verhuuropbrengsten.

Alle eigenaren kunnen zich aansluiten bij het Hotel Managed Program. Alles  
wordt voor en namens u afgehandeld. U ontvangt een percentage van de inkomsten 
die de toeristische exploitatie van uw woning genereert. Daarnaast mag u vijf weken 
per jaar zelf van uw woning gebruikmaken*. 

Het beste van twee werelden, zoals sommigen zullen zeggen!

Indien u ervoor kiest om uw woning onder te brengen in het hotelbeheerplan, wordt 
deze gepromoot onder miljoenen vakantiegangers wereldwijd. Dit is uw kans om uw 
verhuurinkomsten het hele jaar door te maximaliseren.

Meliá Hotels International is de grootste resortexploitant ter wereld en levert zijn 
gasten een eersteklas ervaring. Daar heeft het bedrijf een ongeëvenaarde reputatie 
mee opgebouwd. Ook onderhoudt Meliá lucratieve, commerciële samenwerkingen 
met internationale touroperators en reisbureaus. Ons unieke, zorgeloze 
hotelbeheerprogramma heeft een uitstekende staat van dienst en biedt eigenaren 
constante verhuurinkomsten en de kans op een interessante kapitaalgroei. 

U kunt een flexibel jaarcontract afsluiten. Zo kunt u zelf het dagelijkse beheer 
overnemen wanneer uw omstandigheden veranderen of wanneer u in de toekomst 
besluit om een andere verhuurmethode toe te passen.

* Persoonlijk gebruik is niet beschikbaar voor mensen die de aankoop bekostigen met een pensioenfonds



H o t e l p a r t n e r

Meliá Hotels International werd lange tijd 
beschouwd als echte wereldleider in de 
vrijetijds- en toerisme-industrie.  Het wereldwijd 
erkende merk is opgericht in 1956 en is 
gegroeid tot 's werelds grootste resorthôtelier. 
Gedurende zijn uitzonderlijke geschiedenis is 
Meliá dé referentie geworden in de branche.

Onlangs kreeg Meliá voor de tweede keer de 
‘Prince Felipe’-prijs uitgereikt. Deze prijs wordt 
gezien als de meest prestigieuze en belangrijke 
bekroning binnen de toeristische sector, en 
vormt een erkenning voor uitmuntendheid, 
kwaliteit, innovatie en het succesvol betreden 
van nieuwe markten.

Meliá is marktleider in Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied. Al hun hotels en resorts 
volgen dezelfde belangrijke principes. Daarmee 
zorgen ze ervoor dat elke gast een unieke en 
onvergetelijke ervaring heeft. Meliá Hotels 
International zet de behoeftes van zijn klanten  
op de eerste plaats. Daarom staat het 
merk wereldwijd bekend als een bedrijf dat 
ongeëvenaarde kwaliteit levert. 

Ze werken ook nauw samen met grote 
touroperators en reisbureaus wereldwijd. Dit 
betekent dat uw investering wordt verwerkt 
door de grootste resortexploitant ter wereld en 
het best mogelijke commerciële succes behaalt.

O v e r  o n s

Onze bewezen prestaties en vermogen om de 
hoogste kwaliteit te leveren is ongekend in de 
markt. Een groot deel van ons blijvende succes 
is te danken aan onze voorzichtige aanpak om 
onze aandacht niet te veel te verspreiden. Met dit 
model kunnen investeerders met vertrouwen kopen. 
Daarnaast zijn we zelf verantwoordelijk voor het hele 
ontwikkelingsproces, van begin tot eind. 

De enorme marktkennis die we hebben 
opgedaan vullen we aan met belangrijke 
strategische partnerschappen met onder meer 
wereldwijd erkende hôteliers, internationale 
constructiebedrijven en toonaangevende 
financiële instituties.

We laten sterke financiële resultaten en 
winstgevendheid zien en hebben een degelijk 
bestuur. Hiermee onderscheiden we onszelf 
echt van de concurrentie. 

Onze eerste drie ontwikkelingen op het 
eiland Sal zijn  nu operationeel met bewezen 
investeringspotentieel. We hebben aan alles 
voldaan. Dat betekent dat onze klanten precies 
krijgen wat ze beloofd was: een resort van 
wereldklasse met eersteklas rendement. 
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www. t rg-proper ty.com

We ontwikkelen eersteklas resorts in Kaapverdië

We leveren investeerders een uitstekend rendement

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met The Resort Group via +44 (0) 1332 387 810

Vier vijfsterrenresorts met een vast  rendement op investering

De door de computer gegenereerde beelden in deze brochure zijn juist op het moment 
van afdrukken en dienen slechts ter illustratie.

Ontwerp, faciliteiten en specificaties van het resort kunnen gewijzigd worden


