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O primire călduroasă vă 
așteaptă în arhipelagul 
Capul Verde
Un paradis al iubitorului de plajă, unde soarele strălucește întotdeauna și 
oamenii vă urează bun venit cu un zâmbet cald, de fiecare dată. Nu poate să 
fie decât arhipelagul Capul Verde.

Situat în Oceanul Atlantic de pe coasta de vest a 

Africii și doar la o oră la sud de Insulele Canare, 

arhipelagul Capul Verde este un arhipelag tropical 

format din zece insule și cinci celule insulare. Este o 

locație idilică, cu un soare puternic, răcit de brize de 

mare și cu temperaturi pe tot parcursul anului aflate 

între 25 °C și 30 °C.

Mai mult, arhipelagul Capul Verde se mândrește cu 

unele dintre cele mai bune plaje din lume, renumite 

pentru nisipul pur alb și apele limpezi. Este un 

paradis adevărat al iubitorilor de plajă și unul care 

poate rivaliza orice destinație de vacanță din lume.

Arhipelagul Capul Verde oferă un amestec de 

vacanță perfectă și nesfârșită, sub soare, pe plaje 

magnifice și într-o ambianță naturală, care a dus la o 

creștere exponențială a turismului în ultimii ani.

Numărul turismului a crescut cu 115%* începând cu 

anul 2000, iar dacă această cerere mare de cazare 

de calitate, depășind nivelul actual de oferte, va 

continua și în viitor, această tendință se va menține 

pe mulți ani.

Prin urmare, prin climatul său de afaceri dezvoltate 

pe tot parcursul anului și prin piața turistică 

înfloritoare, arhipelagul Capul Verde oferă condițiile 

economice și de mediu perfecte pentru o investiție 

impecabilă în proprietăți imobiliare.

*Institutul Național de Statistică din Republica Capul Verde
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Apa caldă, turcoaz, din jurul coastei variate a litoralului Boa Vista, este renumită 
pentru o gamă colorată de forme de viață marină tropicală. Este, de asemenea, una 
dintre cele două locații de reproducere pentru balenele cu cocoașă din Atlanticul de 

Nord, precum și un refugiu pentru multe specii de delfini. Turul de vizionare balene 
și delfinii este doar una dintre numeroasele experiențe încântătoare care pot fi 

experimentate pe viu, în Boa Vista.

Descoperiți frumoasa și 
încântătoare insulă Boa Vista
Cu plaje remarcabile și o cultură care îmbină influențele africane și portugheze, 
Boa Vista este acum oficial pe hartă ca destinație emergentă pentru o vacanță 
de neuitat, sub soare.

Boa Vista este cea mai estică insulă din arhipelagul 

Capul Verde. Cu un teren preponderent plat, cu 

câteva zone muntoase, insula este renumită pentru 

dunele sale spectaculoase de nisip și plaje uimitoare. 

Este cea de-a treia insulă din arhipelag, dar și cel mai 

puțin populată, creând o atmosferă rustică și având o 

nedescoperită atmosferă intimă.

Sal Rei este capitala și domiciliul aeroportului 

internațional, care a fost deschis în 2007. 

Acesta este un bun exemplu al unui oraș tradițional 

din arhipelagul Capul Verde și, pe măsură ce vă 

plimbați cu ușurință în jurul pieței principale, veți 

simți un gust real al fuziunii culturale captivante din 

arhipelagul Capul Verde.

Străzile pietruite oferă o abundență de cafenele, 

restaurante locale și baruri amplasate într-un mozaic 

fermecător de clădiri colorate.

Succesul turistic al Capului Verde a fost, până recent, 

determinat de creșterea numărului de vizitatori pe 

insula învecinată, Sal. Boa Vista a rămas un secret 

bine păstrat în vremile anterioare; iar acum este un loc 

pentru turiști rafinați și de pionierat.

Cu toate acestea, tot mai mulți oameni aleg 

Boa  Vista, în mare măsură datorită celor 55 de 

kilometri de plaje nealterate. Guvernul din Republica 

Capul Verde a desemnat Boa Vista ca regiune 

pentru dezvoltare turistică majoră, aprobând planuri 

pentru noi hoteluri și stațiuni, precum și investiții 

în infrastructura insulei, cum ar fi drumuri noi, 

surse de alimentare îmbunătățite și noi instalații de 

desalinizare.

Toate acestea înseamnă că Boa Vista va deveni una 

dintre cele mai importante hotspot-uri ale lumii, iar 

motivele sunt simple: plaje uimitoare, lumina soarelui 

și tot mai multe zboruri directe din Marea Britanie și 

multe orașe europene.

w w w . i b i d a b l a c k l e v e l . c o m
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Plaja spectaculoasă 
din Santa Monica
Santa Monica este un paradis nedescoperit și una dintre cele mai interesante 
stațiuni de pe plajă din lume.

Iubitorii de plajă sunt răsfățați pentru alegerea 

Boa Vista. Există un număr de peste 55 de kilometri 

de plaje și fiecare oferă ceva diferit. Alegeți de 

la sporturi nautice și kite surfing, la snorkelling 

și admiratul broaștelor țestoase, aici veți găsi de 

toate. Mai mult decât atât, aproape că vă garantăm 

adevărata fericire pe care o căutați la o zi de plajă.

Cu toate acestea, plaja din Santa Monica, este 

bijuteria din coroană, locul unde ți se opresc privirile 

și de unde nu vrei să mai pleci. Are nisipul alb cel 

mai pur imaginabil, iar poziția sa adăpostită în sud-

vest o face ideală pentru plajă și înot.

Santa Monica își ia numele de la plaja din Los Angeles, 

cu care seamănă foarte mult. Numele său este la fel 

de renumit ca nisipul său alb curat și este considerat a 

fi una dintre cele mai fine piese de teren de dezvoltare 

de oriunde din lume.

Fiind considerată cel mai valoros activ al insulei, 

dezvoltarea planificată va juca un rol cheie în 

prosperitatea viitoare a Boa Vista. Complet aprobată 

de Guvernul din Republica Capul Verde, plaja 

Santa Monica are o locație spectaculoasă ce oferă 

posibilitatea unor șase noi amenajări planificate de 

compania The Resort Group PLC.

Planul general va include o ofertă marină 

impresionantă, dezvoltată în parteneriat cu unele 

dintre cele mai importante branduri hoteliere din 

lume. Aceasta va transforma Santa Monica într-o 

destinație exclusivă și nemaiîntâlnită de plajă, 

păstrând în același timp unicitatea și caracterul 

neexplorat al insulei.

De asemenea, va satisface cererea tot mai mare 

de cazare de înaltă calitate pe insulă și va valorifica 

creșterea continuă a turismului pentru a crea o 

oportunitate excepțională de investiții în proprietate.



Sensul portughez al denumirii Boa Vista este „cu o vedere bună” 
și acest lucru este cu siguranță valabil pentru White Sands Hotel 
& Spa. Topografia naturală înclinată a terenului oferă aproape 
oricărei proprietăți o vedere panoramică spectaculoasă la mare.  

Gama largă de proprietăți include apartamente cu acces direct la 
piscine (swim-up) și căzi cu hidromasaj, apartamente penthouse și 
stil duplex pentru o cazare mai mare și mai flexibilă, precum și o 

selecție de vile exclusive, cu piscine private.
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Experimentați luxul la 
White Sands Hotel & Spa
White Sands Hotel & Spa oferă experiența de 5 stele pe care o merită 
plaja Santa Monica.

Complexul hotelier va fi împărțit în secțiuni familiale și 

secțiuni exclusive pentru adulți, asigurându-se că toți 

oaspeții se bucură de cea mai înaltă calitate a serviciilor 

adaptate nevoilor lor individuale. Facilitățile  familiale 

includ două piscine separate pentru copii, o piscină 

pentru copii de vârste foarte mici, și un loc de joacă 

pentru aventuri, precum și un club pentru copii, pentru 

divertisment de zi și noapte. Există, de asemenea, 

un bar cu acces la servicii sanitare de apă curentă, 

și un restaurant lângă piscină care va servi băuturi 

răcoritoare de primă clasă pe tot parcursul zilei.

Clădirea principală a hotelului va oferi o gamă 

excepțională de restaurante cu posibilitatea 

comandării unor meniuri fine. O colecție de baruri 

spațioase, inclusiv un bar relaxant în hol, un bufet 

de șampanie somptuos și un bar sportiv vibrant, vor 

satisface toate gusturile.

Bucurați-vă de o zi de lux nemaipomenită și de 

răsfăț în opulenta saună YHI Spa® – complementul 

ideal pentru zilele lungi și leneșe sub soare.

Zona de plajă oferă o gamă largă de baruri șic și 

moderne, inclusiv cunoscutul club Gabi Club®. 

Experiența finală a clubului de plajă oferă oaspeților 

o gamă variată de paturi relaxante cu balcoane,

scaune izolate și piscină de lux dotată cu șezlonguri

și bar mobil cu acces la piscină (swim-up). Un cadru

cu adevărat de neuitat pentru a savura un cocktail

la apusul soarelui.

Această eleganță vă va fi livrată de cel mai mare 

grup hotelier din lume, Meliá Hotels International, 

sub marca prestigioasă de 5 stele MELIÃ.
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1 Clădirea principală a hotelului

2 Piscina principală a hotelului

3 YHI Spa®

4 Zona de divertisment

5 Zona de joacă pentru copii

6 Piscina principală pentru familii

7 Piscina principală exclusiv pentru aduți 

8 The Level

9 Beach Piazza

10 Clubul Gabi Club®

11 Magazine și baruri de plajă

12  Plaja

2. Piscina principală a hotelului

6. Piscina principală pentru familii3. YHI Spa®

Piscină exclusivistă, 
facilități spa complete 
și săli de tratament.

Piscină mare principală, piscină separată 
pentru copii și piscine pentru copiii de 

vârste foarte mici, un restaurant și un bar 
cu acces la apă curentă.

Include piscină mare cu apă proaspătă, 
restaurant și bar cu acces la apă curentă.

1. Clădirea principală a hotelului

7. Piscina principală pentru adulți

Include cea mai bună selecție de baruri 
și restaurante, plus toate serviciile de 
5 stele pe care le-ați aștepta de la un 

hotel de clasă mondială.

Restaurant și bar 
cu acces la piscină 

(swim-up).

Planul White Sands Hotel & Spa Master, așa cum este menționat mai sus, este corect la momentul tipăririi. 
Aspectul general, facilitățile și specificațiile Master Planului pot fi modificate. Toate imaginile sunt doar ilustrative.

8. The Level

11. Magazine și baruri de plajă

10. The Gabi Club®

12. Plaja

O gamă de magazine și baruri, inclusiv 
opulentul bar Champagne.

Zonă VIP cu apartamente de calitate 
superioară, facilități și servicii personalizate.

Include piscină mare cu apă proaspătă, și 
restaurant și bar cu acces la apă curentă.

Paturi de cazare de lux, cabane VIP 
și servicii de chelner.

Datorită terenului ușor înclinat de la White Sands Hotel & Spa, aproape fiecare proprietate se bucură de o vedere 

panoramică spectaculoasă la mare. Cele 835 de proprietăți de lux includ o gamă de apartamente generoase, cu 

piscine swim-up și căzi cu hidromasaj, apartamente în stil penthouse și locuințe duplex. Există, de asemenea, 13 vile 

opulente, cu piscină privată.

Acum, nu mai trebuie decât să găsiți pur și simplu proprietatea potrivită pentru dvs. și apoi puteți să stați liniștit, să vă 

relaxați și să vă urmăriți investiția crescând.

O lume nedescoperită de relaxare pură, servicii superioare și facilități 
de stațiune de primă clasă vă așteaptă la White Sands Hotel & Spa.



Închiriere independentă 
de proprietăți imobiliare
Mulți dintre clienții noștri preferă să își administreze 

singuri proprietățile, fie în mod independent, fie prin 

închirierea lor în rețeaua de familii și prieteni, fie prin 

listarea proprietății online cu o companie independentă 

de închiriere. 

Aceasta combină beneficiile stilului de viață al unei 

case de vacanță la soare cu venituri suplimentare 

din chirii. De asemenea, poate fi de folos și celor 

care caută o utilizare mai personală decât standardul 

de 5 săptămâni pe an oferit în cadrul programului 

de închiriere a hotelului. Aceasta înseamnă că vă 

păstrați controlul asupra modului în care vă gestionați 

proprietatea, stabilind rata de închiriere pe săptămână 

și când este disponibilă pentru oaspeți plătitori. 

Aceleași beneficii de care vă bucurați la Stațiune vor fi 

disponibile oaspeților dvs. care închiriază proprietatea, 

precum și opțiunea pentru achiziționarea de accesorii 

suplimentare, cum ar fi serviciul all-inclusive, 

tratamente spa și menaj.

Am colaborat cu câțiva dintre cei mai renumiți agenți 

de închiriere care vă pot ajuta să vă închiriați noua 

proprietate.
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O gamă plină de opțiuni de 
proprietate, cu returnarea 
avantajoasă a investiției efectuate
Achiziționarea unuia dintre luxoasele noastre stațiuni de 5 stele deschide o 
lume a opțiunilor, a recompensei și a avantajelor de proprietate.

Toate apartamentele, camerele, locuințele și vilele 

noastre sunt vândute separat, înregistrate separat sub 

titlul juridic separat, ceea ce înseamnă că dețineți titlul 

negrevat de sarcini, în proprietatea dumneavoastră. 

Prin urmare, decideți cum este gestionată proprietatea 

dvs. și cum funcționează pentru dvs. ca investiție. 

Indiferent dacă decideți să păstrați proprietatea 

în folosul familiei private, să închiriați proprietatea 

independent printr-un agent de închiriere sau să vă 

înscrieți la Programul pentru hoteluri administrate, 

alegerea este în întregime a dvs.

O achiziție 
pentru o viață
O casă de vacanță de lux, aflată la soare, face parte 

din stilul de viață al viselor celor mai mulți oameni și 

puteți decide să o păstrați pentru uzul personal. Dacă 

vă decideți să cumpărați ca o alegere a stilului de viață, 

atunci puteți beneficia și experimenta în continuare 

de toate facilitățile de lux, inclusiv accesul la zonele 

comunale, la piscinele complexului și la zonele de 

lounge. 

Veți putea, de asemenea, să vă bucurați de 

numeroasele baruri și restaurante pe bază de plată 

pe serviciu folosit, sau să vă răsfățați cu o ofertă all-

inclusive în timpul șederii dvs., la un cost suplimentar. 

Accesul la rețeaua wireless este gratuit, iar serviciile 

de curățenie sunt disponibile la un cost suplimentar.

Va fi o bucată de paradis; o proprietate de lux cu 

toate serviciile de 5 stele pe care le-ați aștepta de la 

un brand de hotel de renume mondial.
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Programul pentru 
hoteluri administrate
Toate stațiunile noastre oferă investitorilor posibilitatea de a beneficia 
de o returnare consecventă a investiției, susținută si echitabil, prin 
intermediul Hotel Management Program.

Toți proprietarii au opțiunea de a se alătura 

programului pentru hoteluri administrate. Totul este 

îngrijit în numele dvs. și veți primi o parte din 

veniturile provenite din exploatarea turistică a 

proprietății. Pentru a ține pasul cu totul, veți avea 

dreptul la vacanță în proprietatea dumneavoastră 

timp de până la 5 săptămâni pe an*.  

Unii pot spune că veți avea parte de cele mai bune 

părți din ambele lumi!

Dacă vă decideți să plasați proprietatea în cadrul 

schemei gestionate, aceasta va fi comercializată la 

milioane de producători de vacanță din întreaga lume, 

maximizând astfel oportunitatea de a obține venituri 

din chirii pe tot parcursul anului.  

 

 

Meliá Hotels International, cel mai mare operator de 

turism din lume, are o reputație de neegalat pentru 

a oferi o experiență de talie mondială, precum și 

parteneriate comerciale lucrative, în colaborare 

cu operatori globali de turism și agenții de turism 

din întreaga lume. Programul nostru unic, fără 

probleme, de administrare de hotel, a dovedit că 

oferă proprietarilor un venit consistent din servicii 

de închiriere, precum și oportunitatea unei creșteri 

excelente a capitalului. 

Puteți să vă alăturați programului pe un contract 

flexibil, de lungă durată, de un an, oferindu-vă 

controlul zilnic al administrării, în cazul în care 

circumstanțele dvs. se schimbă sau decideți să 

beneficiați de o altă posibilitate de închiriere în viitor.



Toate măsurătorile și specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi, în conformitate cu actualul Master Plan. Ne rezervam dreptul de a 
modifica toate măsurătorile și specificațiile. Toate desenele și imaginile sunt doar ilustrative. Imaginea folosită este destinată doar ca ghid 
și este luată din specificația similară Meliá Hotels & Resorts.

Tip A Apartament premium

Tip B Apartament premium cu grădină

Tip C Apartament premium cu acces la piscină (swim-up)

Tip D Apartament Deluxe

Tip E Apartament Deluxe cu grădină

Tip F Apartament Deluxe cu acces la piscină (swim-up)

Tip H1 Apartament Premium Plus

Tip L1 Apartament Premium Plus

Tip L2 Apartament The Level

Tip XL Apartament cu vedere la plajă

Tip U Apartament duplex

Tip FS Apartament de familie

Tip P2 Penthouse - 2 paturi

Tip P3 Penthouse - 3 paturi

Vila 1B Vilă cu 1 pat

Vila 2B Vilă cu 2 paturi

Vila 3B Vilă cu 3 paturi

Proprietăți luxurioase de la White Sands Hotel & Spa 
Boa Vista – Republica Capul Verde

Sensul portughez al denumirii Boa Vista este „cu o vedere bună” și acest lucru este 

cu siguranță valabil pentru White Sands Hotel & Spa. Terenul natural înclinat oferă 

aproape oricărei proprietăți o vedere panoramică spectaculoasă la mare.

Gama largă de proprietăți include apartamente cu acces direct la piscine (swim-up) și 

căzi cu hidromasaj, apartamente penthouse și stil duplex pentru o cazare mai mare și 

mai flexibilă, precum și o selecție de vile exclusive, cu piscine private.

Parter Primul 
etaj

Al doilea 
etaj

Vilă
Parte 
de hotel

Grădină Pat 
Bali

Acces la piscină 
(swim-up)

Piscină 
privată

Baie 
Whirlpool

Cadă cu 
hidromasaj
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Un hotel de apartamente în plan deschis, cu 
baie privată de lux și balcon privat cu vedere 
panoramică la mare. O gamă largă de locații pe tot 

parcursul dezvoltării, inclusiv clădirea principală a hotelului, 

lângă piscine și The LEVEL.

Un hotel de apartamente cu plan deschis, 
cu o baie luxoasă, cu terasă privată și baie. 
O  gamă largă de locații atât pentru oferte familiale, cât și 

pentru oferte adresate exclusiv adulților, în complex, lângă 

piscina principală a hotelului și YHI Spa®, cât și în The LEVEL.

Un apartament premium în plan deschis, cu oferta 
adăugată a accesului direct la piscină, swim-
up, precum și o grădină privată și o terasă cu un 
pat balinez. Locațiile sunt incluse în The LEVEL și lângă 

principalele piscine pentru adulți și familii

Apartament spațios de tip Deluxe, cu dormitor și 
zonă de living separată, baie de lux și balcon privat 
cu vedere panoramică la mare. O selecție de locații 

în toate blocurile, inclusiv hotelul principal și la primul etaj 

al The LEVEL.

Apartament premium 
cu grădină

TIP

C
TIP

D
Apartament premium cu acces 
la piscină (swim-up) Apartament Deluxe

36m2 5m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

TIP

A

35m2 5m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

TIP

B

35m2 5m2 20m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

Apartament premium

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

CARACTERISTICI

35m2 5m2 20m2



Apartament spațios de tip Deluxe, cu dormitor 
și zonă de living separată, baie de lux, terasă 
privată și grădină. O varietate de locații în cadrul tuturor 

blocurilor pe tot parcursul dezvoltării, inclusiv The LEVEL.

Apartament spațios de tip Deluxe, cu dormitor 
și zonă de living separată, cu un plus de lux prin 
accesul la piscină, swim-up, și un pat balinez în 
zona privată de grădină. O gamă largă de locații sunt 

disponibile, inclusiv în The LEVEL, precum și pe lângă zonele 

principale numai pentru adulți și zone de familii.

Apartament spațios în stil premium, cu dormitor 
și zonă de living separată, baie de lux și balcon 
cu vedere panoramică la mare. Situat la primul etaj în 

clădirea principală a hotelului.

Apartament Deluxe cu 
acces la piscină (swim-up)

TIP

H1Apartament Premium Plus
TIP

E
TIP

F
Apartament Deluxe 
cu grădină

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

37m2 6m2

Apartament spațios în stil premium, cu 
dormitor și zonă de living separată, baie de lux 
și terasă privată cu vedere la mare. O selecție de 

locații cu vedere spre plajă, în toate blocurile de la parter.

TIP

L1Apartament Premium Plus

CARACTERISTICI

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

37m2 6m2 22m236m2 5m2 20m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI MĂSURĂTORI LOCAȚIE

36m2 5m2 20m2
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Planurile uimitoare, plan deschis Beach Front 
Suites oferă unele dintre cele mai bune priveliști 
ale mării de-a lungul întregii dezvoltări, care se 
pot bucura pe deplin de balconul cu cadă cu 
hidromasaj. Aceste apartamente sunt situate în inima zonei

de plajă, aproape de baruri, magazine și Gabi Club® Experience.

Aceste apartamente Duplex spațioase au o zonă de living mare și o baie cu o 
cadă cu hidromasaj și duș separat la nivelul inferior, cu o scară în spirală care 
duce la un dormitor matrimonial.

Dormitorul principal are un dulap construit și un televizor cu 

plasmă mare. Aceste apartamente duplex uimitoare au, de 

asemenea, o terasă privată și o cadă cu hidromasaj pentru 

priveliști spectaculoase la mare. Există o varietate de locații, 

inclusiv în The LEVEL, clădirea principală a hotelului și lângă 

piscinele hotelului.

Apartament duplex

Un apartament mare cu plan deschis, cu 
o grădină privată, oferind un lux complet,
cu o piscină swim-up și un pat balinezian.
Baia  mare are un duș separat și o cadă cu hidromasaj. 

Situate în The LEVEL, aceste apartamente cu vedere spre 

plajă oferă priveliști excelente spre mare.

36m2 6m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

Un apartament mare cu plan deschis, cu 

22m2

CARACTERISTICI

TIP

L2Apartament The Level
Apartament cu vedere 
la plajă

TIP

XL

37m2 10m2

MĂSURĂTORI LOCAȚIE

CARACTERISTICI

MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

57m2 10m2

TIP

U



Situat în clădirea principală a hotelului, apartamentul de familie cuprinde un 
dormitor dublu și o cameră twin, precum și o zonă de living mare.

Baia mare are atât duș separat, cât și o cadă cu hidromasaj. 

Ambele camere au spațiu suficient de locuit, precum și 

dulapuri și televizoare cu plasmă mari. 

Aceste apartamente oferă, de asemenea, unele dintre cele 

mai spectaculoase priveliști ale oceanului și ale întregii 

dezvoltări.

Situat la al doilea nivel al clădirii principale a hotelului, nici un alt apartament nu 
poate oferi astfel de priveliști spectaculoase spre plajă.

Aceste penthouse-uri ultra-luxoase oferă un living mare 

și o zonă generoasă de luat masa în cameră, precum și 

două dormitoare spațioase și două băi de înaltă calitate. De 

asemenea, acestea au adăpost adăugat de o baie cu jacuzzi, 

și o terasă mare completată cu cadă cu hidromasaj. 

Apartament de familie Penthouse 2 paturi

MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

77m2 11m2

TIP

FS
MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

110m2 24m2

TIP

P2



Situat la al doilea nivel al clădirii principale a hotelului, nici un alt apartament nu 
poate oferi astfel de priveliști spectaculoase spre plajă. 

Aceste penthouse-uri scumpe și ultra-luxoase oferă un living 

mare și o zonă generoasă de luat masa în cameră, precum 

și trei dormitoare spațioase și două băi de înaltă calitate. De 

asemenea, acestea au adăpost adăugat de o baie cu jacuzzi, 

și o terasă mare completată cu cadă cu hidromasaj. 

Hotelul Villas at White Sands oferă ultimile standarde în materie de lux, intimitate 
și confort, oferind, de asemenea, cele mai bune priveliști la ocean.

Această vilă cu un pat are un dormitor mare, cu garderobă 

și baie privată cu duș separat și cadă cu hidromasaj. Afară 

există o terasă privată cu șezlonguri și un patio cu pergolă 

umbroasă pentru mese private de tip alfresco. Există, de 

asemenea, o piscină plată și un pat balinezian, amplasat între 

grădina privată amenajată. 

Penthouse 3 paturi Vilă cu 1 pat

MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

146m2 24m2

TIP

P3
MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

60m2 82m2

VILĂ

1B



Vilă cu 2 paturi

Hotelul Villas at White Sands oferă ultimile standarde în materie de lux, intimitate 
și confort, oferind, de asemenea, cele mai bune priveliști la ocean.

Această vilă cu două paturi oferă o zonă de living și de 

luat masa, un plan mare, un dormitor mare, cu un dulap 

în grădină și o baie proprie, inclusiv o cadă cu hidromasaj. 

Al doilea dormitor are, de asemenea, dulapuri amenajate și 

este poziționat convenabil față de baia comună de familie. 

Afară există o terasă privată cu șezlonguri și un patio cu 

pergolă umbroasă pentru mese private de tip alfresco. 

Există,  de asemenea, o piscină plată și un pat balinezian, 

amplasat între grădina privată amenajată. 

Hotelul Villas at White Sands oferă ultimile standarde în materie de lux, intimitate 
și confort, oferind, de asemenea, cele mai bune priveliști la ocean.

Această vilă cu trei paturi oferă o gamă largă de spații de 

cazare ideale pentru grupuri mari și familii. Are o zonă de 

living și de luat masa în plan deschis, un dormitor matrimonial 

extensibil, cu o garderobă și o baie proprie, inclusiv o cadă 

cu hidromasaj. Dormitoarele 2 și 3 au dulapuri amenajate 

și sunt poziționate convenabil de către baia comună de 

familie. Afară există o terasă privată cu șezlonguri și un patio 

cu pergolă umbroasă pentru mese private de tip alfresco. 

Există,  de asemenea, o piscină plată și un pat balinezian, 

amplasat între grădina privată amenajată.

Vilă cu 3 paturi

VILĂ

2B
MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

111m2 83m2

VILĂ

3B
MĂSURĂTORI LOCAȚIE CARACTERISTICI

127m2 92m2



Modelul companiei 
The Resort Group PLC
Călătoria de dezvoltare începe cu o cercetare 
cuprinzătoare pentru a identifica o piață viabilă 
emergentă. Apoi, urmând un proces de diligență 
strictă, terenul de dezvoltare va fi asigurat.

Arhitecții câștigători de premii au început să 
lucreze la proiectarea unui master plan cu 
adevărat uimitor, iar numai după ce au primit 
aprobarea de planificare necesară și permisele 
legale, proiectul va fi pus la dispoziție pentru 
vânzările de proprietăți aflate în afara planului.

Designul nostru arhitectural de pionierat creează 
proprietăți de inspirație de cea mai înaltă calitate 
de construcție, cu interioare frumos proiectate, 
folosind cele mai bune piese de mobilier, 
accesorii și aparate premium.

O rețea de distribuție stabilită de agenți de 
vânzări și de marketing furnizează apoi veniturile 
necesare vânzărilor și depozitelor pentru faza de 
construcție care urmează să fie finalizată fără 
posibilitatea întârzierilor cauzate de fluxul de 
numerar limitat. 

Pe parcursul întregului proces, promitem să 
ținem cumpărătorii la curent cu fiecare pas, 
asigurându-ne că clienții noștri rămân în centrul 
tuturor lucrurilor pe care le facem.

De la un dezvoltator 
care își ține promisiunile
The Resort Group PLC este dezvoltatorul de top de hoteluri din 
arhipelagul Capul Verde, oferind proprietarilor de proprietăți de lux și de 
5 stele o returnare convenabilă a investiției.

White Sands Hotel & Spa este primul dintre cele 

șase evenimente planificate de la Boa Vista de către 

The Resort Group PLC.

Fiind deja furnizate stațiuni premiate pe insula Sal, 

avem acreditările și experiența potrivite pentru 

a valorifica potențialul investițional al companiei 

Boa Vista.

Recordul nostru și capacitatea de a furniza cea 

mai înaltă calitate sunt nemaipomenite în industrie. 

O mare parte din succesul nostru continuu se 

datorează abordării noastre prudente de a nu 

ne face prea multe lucruri în același timp, un 

model care asigură investitorilor posibilitatea de a 

cumpăra cu încredere. De asemenea, ne asumăm 

responsabilitatea pentru întregul proces de 

dezvoltare de la început până la sfârșit. 

Această filozofie se extinde dincolo de faza de 

construcție. Odată ce stațiunea este deschisă, 

echipa noastră de înaltă calificare și cu experiență 

lucrează îndeaproape alături de operatorul 

hotelului pentru a asigura cele mai înalte standarde 

livrate continuu.

Avem o experiență considerabilă, îmbunătățită în 

continuare de parteneriate strategice puternice, de 

la hoteluri de renume mondial la firme de construcții 

globale și instituții financiare de conducere.

Suntem capabili de a demonstra rezultate financiare 

puternice, profitabilitate și o guvernare corporativă 

solidă care ne distinge cu adevărat de competiție. 

Fiecare casetă este bifată și asta înseamnă că clienții 

noștri obțin exact ceea ce li s-au promis; o stațiune de 

primă clasă și o returnare a investiției de primă clasă.

3 2
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Progresele reușite în 
dezvoltări imobiliare de către 
The Resort Group PLC
Cu o experiență dovedită, The Resort Group PLC este dezvoltatorul în 
care puteți avea încredere pentru că-și respectă promisiunile.

Alte proiecte furnizate de The Resort Group PLC 

includ stațiunea de top MELIÃ Tortuga Beach 

Resort, prima noastră dezvoltare care va fi finalizată 

pe insula Sal. Deschis în mai 2011, MELIÃ Tortuga 

Beach Resort este gestionată de Meliá Hotels 

International, cel mai mare hotelier din lume. 

În plus, celelalte stațiuni ale insulei Sal includ 

MELIÃ  Dunas Beach Resort & Spa și Sol Dunas, 

deschise în 2014, și MELIÃ LLANA Beach Resort & 

Spa și Sensimar Cabo Verde, care și-au întâmpinat 

primii oaspeți în decembrie 2016.

Starea de ocupare a stațiunii rămâne puternică în toate 

direcțiile noastre, determinată în parte de vasta rețea 

de operatori de turism și de agenții de turism al Meliá.  

Acest lucru a dus la plata consecventă și durabilă a 

randamentelor de închiriere de la proprietari. 

Toate cele cinci Stațiuni de 5 stele, împreună cu 

noul nostru club de plajă Bikini Beach, creează o 

destinație spectaculoasă pe plajă pe insula Sal, care 

va atrage turiștii din întreaga lume pentru mulți ani 

de acum înainte. 

The Resort Group PLC intenționează acum să 

repete acest model de succes pe Boa Vista, o 

strategie care va continua să ajute proprietarii de 

proprietăți cu potențial de creștere pe termen lung 

și venituri consecvente din servicii de închiriere.
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Un parteneriat de 5 stele cu 
Meliá Hotels International
În prim-planul industriei turismului global de peste 50 de ani, niciun alt 
operator hotelier nu este mai bine plasat pentru a oferi succes comercial.

Meliá Hotels International a fost considerat de mult 

timp un veritabil lider mondial în industria de agrement 

și turism. Înființat în 1956, și-a stabilit o prezență la 

nivel mondial și a devenit cel mai mare grup hotelier 

din lume.

De-a lungul distincției lor au stabilit noi standarde de 

excelență și au câștigat de două ori premiul "Felipe", 

considerat cel mai prestigios și mai important 

premiu din industria turismului. Acesta recunoaște 

excelența, calitatea, angajamentul față de inovare și 

intrarea cu succes pe noi piețe.

Ca lider mondial pentru sărbătorile din America Latină și 

Caraibe, toate hotelurile și stațiunile lor respectă aceleași 

principii cheie pentru a asigura că fiecare oaspete are 

parte de o experiență unică și de neuitat.

Plasând nevoile și așteptările clienților în centrul 

tuturor lucrurilor pe care le fac, Meliá Hotels 

International au devenit recunoscute în întreaga 

lume pentru oferirea unei calități de neegalat.

De asemenea, au parteneriate puternice cu 

operatori de turism major și cu agenții de turism 

din întreaga lume. Aceasta înseamnă că investiția 

dvs. este gestionată de cel mai mare operator de 

stații din lume, care oferă cele mai bune succese 

comerciale posibile.

Brandul MELIÃ
Meliá Hotels International are un portofoliu de 
peste 350 de hoteluri din 35 de țări și angajează 
un număr de 40.000 de persoane. Rețeaua lor 
online primește peste 4,5 milioane de vizite pe 
lună și generează o cifră de afaceri anuală de 
peste 1 miliard de euro. 

Ei operează o gamă variată de șapte branduri 
hoteliere și stațiuni din întreaga lume. MELIÃ 
este cel mai mare brand din portofoliu, cu peste 
100 de hoteluri în întreaga lume.

White Sands Hotel & Spa este perfect aliniată 
cu esența distinctivă și elegantă a mărcii MELIÃ. 
Facilitățile de lux ale hotelului White Sands, cu 
experiența și excelența serviciilor oferite de MELIÃ, 
vor garanta o experiență de vacanță de neuitat 
pentru fiecare oaspete.
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Toate informațiile și indicațiile conținute în această broșură sunt 

doar pentru scopuri indicative. Ele sunt furnizate cu bună-

credință și nu sunt destinate să facă parte dintr-un contract. 

Toate măsurătorile și specificațiile sunt furnizate în cea mai 

bună cunoaștere a The Resort Group PLC și White Sands Hotel 

& Spa și pot fi modificate. Nu ne asumăm nicio răspundere 

pentru orice inexactitate, modificări sau daune rezultate din sau 

în legătură cu utilizarea informațiilor din această broșură.

Toate informațiile privind potențialele returnări, veniturile din 

chirii și creșterea valorii proprietății sunt doar exemple și nu 

sunt în niciun fel garantate. Valoarea proprietății poate crește 

și scădea, iar performanța trecută nu reprezintă o garanție a 

performanței viitoare.

Toate exemplele în lire sterline sunt cotate folosind o rată 

de schimb presupusă și servesc doar pentru informare; 

acest calcul nu este garantat, deoarece cursurile de schimb 

fluctuează zilnic.

Nu se oferă sfaturi sau consiliere cu privire la oportunitatea 

achiziționării de bunuri imobiliare. Nu există sfaturi sau 

consiliere cu privire la pensii. Nu se oferă consiliere fiscală și 

se recomandă ca cumpărătorii să consulte un specialist în 

domeniul fiscal referitor la circumstanțele personale. Materialele 

și informațiile conținute aici nu constituie o ofertă sau o cerere 

de ofertă pentru cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare 

în The Resort Group PLC sau în oricare dintre afiliații săi.

Cu toate că aceste informații au fost considerate exacte la 

data pregătită de The Resort Group PLC sau de afiliații săi, 

The Resort Group PLC și afiliații săi declină orice obligație de 

orice natură de a actualiza aceste informații. The Resort Group 

PLC nu este autorizat sau reglementat de Autoritatea pentru 

Servicii Financiare din Regatul Unit și nu este autorizat să 

furnizeze consultanță financiară publicului.

Prin urmare, reprezentările făcute în această broșură nu ar 

trebui considerate consultări financiare, fiscale sau juridice și 

sunt furnizate numai pentru informare.

În măsura în care orice informație este considerată o „declarație 

de perspectivă” așa cum este definită în Actul privind 

reforma juridică a litigiilor privind valori mobiliare din 1995, 

aceste informații sunt destinate să se încadreze în „marja de 

siguranță” prevăzută în acesta. Astfel de afirmații cu privire la 

viitor sunt supuse factorilor de risc material, care pot sau nu 

să fie dezvăluiți aici. Declarațiile anticipative nu sunt și nu pot fi 

înțelese ca garanții de performanță.

Sunteți avertizat să nu vă bazați în mod nejustificat pe 

declarațiile anticipative, care vorbesc doar de situația la data la 

care sunt realizate. Aceste informații nu sunt destinate să facă 

declarații de investiții despre The Resort Group PLC sau filialele 

sale și nu ar trebui privite ca atare.

Nicio declarație sau garanție nu este făcută de The Resort 

Group PLC cu privire la exactitatea, fiabilitatea sau adecvarea 

informațiilor, materialelor, sistemelor, serviciilor sau produselor 

conținute sau discutate aici mai sus.

Toate aceste informații, materiale, sisteme, servicii și produse 

sunt aprobate „ca atare”, fără garanții de orice natură și 

toate garanțiile, inclusiv garanțiile implicite sau vandabilitatea 

sau adecvarea pentru un anumit scop, titlu și sarcină, sunt 

expres declinate. Toate mobilierul și accesoriile necesare vor fi 

furnizate, întreținute și deținute de către Operatorul de Hotel / 

Managementul Hotelului, ca parte a funcționării generale 

a stațiunii ca entitate comercială. Investițiile în proprietățile 

deținute de The Resort Group PLC nu reprezintă nicidecum 

o ofertă de participare la o schemă de investiții colective (CSI),

așa cum este definită în Legea privind serviciile și piețele

financiare din 2000 (secțiunea 235).

3 8 *First Resort Property Services Ltd este promotorul 
exclusive al Regatului Unit pentru Grupul Resort PLC 

și utilizează numele Grupului Resort sub licență

Turul dvs. de investiții 
captivante începe aici
Indiferent de opțiunea de proprietate sau investiție pe care o selectați, 
puteți fi siguri că procesul este simplu și clar, și că veți primi cele mai 
înalte standarde de suport pe tot parcursul procesului.

Agenții imobiliari autorizați au cunoștințele, abilitățile și experiența necesare pentru a vă ajuta să înțelegeți opțiunile, 

împreună cu o echipă dedicată de asistență pentru vânzări, care vă va îndruma în fiecare etapă a procesului.

Pentru mai multe informații sau asistență, contactați-ne la:

IBIDA BLACK LEVEL, S.L.

Plaza de la Soliridaridad, 12, 5 floor

29002 MALAGA

SPAIN

ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com

  

Ignat Ehimov Maranda

President of Ibida Black Level

ignat@ibidablacklevel.com

0040 7400 87 131

0034 600 362 364
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