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The Resort Group PLC este o corporație multinațională specializată în 
proiectarea, dezvoltarea și funcționarea hotelurilor de lux și a stațiunilor.

Despre noi
The Resort Group PLC (TRG) este o companie de lux de ospitalitate de clasă mondială, 
specializată în crearea stațiunilor de vacanță și a hotelurilor de 5 stele. Grupul are parteneriate 
strategice cu operatori turistici de top din lume, printre care se numără TUI Travel, Meliá Hotels 
International, Steigenberger Hotels and Resorts și Hilton Worldwide.

Suntem liderul de piață al dezvoltării stațiunii de 
5 stele din arhipelagul Capul Verde, una dintre piețele 
de turism din lume cu cea mai rapidă dezvoltare 
turistică, cu cea mai mare ofertă turistică de stațiuni 
și complexe hoteliere. Stațiunile noastre de plajă 
premiate la MELIÃ Tortuga și MELIÃ Dunas s-au 
alăturat recent celor două noi hoteluri, TUI Sensimar 
Cabo Verde și MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, 
precum și noului club exclusivist Bikini Beach.  

Avem încă zece proiecte în curs de desfășurare pentru 
insule.

Grupul gestionează întregul proces de dezvoltare 
de la identificarea terenurilor prime la proiectarea 
arhitecturală până la gestionarea programului de 
lucrări complete.

Avem o experiență dovedită de livrarea stațiunilor 
de 5 stele la timp, în buget și conform cu planificarea, 
făcându-ne partenerul referat pentru operatorii 
hotelieri de clasă mondială care conduc ocuparea 
și profitabilitatea la aceste evoluții.

Dezvoltăm, gestionăm și operăm stațiunile și oferim o 
serie de servicii la fața locului, inclusiv de ospitalitate și 
divertisment. Grupul este dedicat furnizării de stațiuni 
de cea mai înaltă calitate și oferirii unei experiențe de 
vacanță de neegalat.
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Istoricul nostru
The Resort Group PLC a fost fondată în 2007 de Rob Jarrett, care și-a tradus succesul în 
servicii bancare și financiare pe piața imobiliară de peste mări, cu vânzări de proprietăți de 
lux și dezvoltarea destinațiilor turistice de înaltă calitate.

The Resort Group PLC s-a stabilit repede ca fiind una 
dintre cele mai respectate branduri de ospitalitate de 
lux de pe piața de peste mări, respectând promisiunea 
sa de a oferi stațiuni de lux, gestionate de operatorii 
de hoteluri recunoscuți la nivel global.
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2007 2011 2015 2016
Fondată de Rob Jarrett Prima stațiune a Grupului, MELIÃ 

Tortuga Beach Resort, a fost deschisă 
în mai 2011 și a câștigat premiul 
Hotelul de top din Republica Capului 
Verde în World Travel Awards în 2012, 
2013, 2014 și 2015. Aceasta a produs 
un nivel de ocupare consistent și în 
creștere, încă de la lansarea sa.

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, 
deschis în noiembrie 2014, a fost numit 
cel mai bun hotel de lifestyle din lume în 
anul 2015, cel mai bun hotel din Capul 
Verde, și s-a clasat pe locul 7 în lume 
printre cele mai bune 30 de hoteluri, cu 
premiul Hotelul Anului.

Complexul TUI Sensimar Cabo Verde și 
complexul MELIÃ Llana Beach Resort & Spa 
deschise împreună cu plaja Bikini, primul 
club de plajă premium din arhipelagul 
Capul Verde, este un complex de 5 stele, 
destinat exclusiv pentru adulți.

2019
TRG are încă zece proiecte în 
curs de desfășurare pentru insule, 
începând cu White Sands Hotel  & 
Spa (Boa  Vista), Hilton Praia 
(Santiago) și Hilton Boa Vista
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Cine suntem
Consiliul de Administrație al grupului Resort Group reunește o vastă experiență și expertiză pe piețe diverse 
și complementare. Acestea includ atât sectorul public, cât și sectorul privat, precum și sectorul imobiliar, al 
călătoriilor, al industriei prelucrătoare și, în special, al sectorului financiar și bancar.

Fondator și acționar unic al The Resort Group PLC, Rob este 
un antreprenor care a înființat grupul în 2007, în urma 
unor proiecte de succes în Spania și Canada. Rob are o 
experiență financiară în domeniul bancar, iar Corporația 
Prudential și domeniile sale de expertiză includ strategia 
corporativă, vânzările și distribuția, dezvoltarea imobiliară 
și relațiile corporatiste.

Rob Jarrett Director Executiv

Charlie King s-a alăturat echipei The Resort Group PLC în 2009 
din rolul său de șef al Operațiunilor Regatului Unit pentru 
dezvoltatori în Orientul Mijlociu, Damac. Are o experiență de 
peste 30 de ani în domeniul producției, serviciilor financiare 
și vânzărilor imobiliare. Fostul director general al unei divizii 
a Friends Provident Estate Agents și ulterior Groupwide 
Group, Charlie are experiență bogată în vânzări, marketing și 
operațiuni imobiliare.

Charlie King Director de operațiuni

Cu peste 20 de ani de experiență în industria hotelieră și 
ospitalitate, Ignacio Prada s-a alăturat echipei The Resort 
Group PLC în 2010. Înainte de poziția sa actuală, Ignacio 
a ocupat poziția de Ospitalitate și Recreație la Grupul de 
stațiuni, unde a reușit să crească și să facă stațiunile și 
filialele noastre să funcționeze eficient. Anterior, Ignacio a 
deținut rolul de director general la brandul de lux Melia Hotels 
International și și-a început cariera de director executiv la 
IHC Group din Madrid. Căsătorit cu patru copii, el locuiește 
în Spania.

Ignacio Prada CEO
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De ce arhipelagul Capul Verde?
Un arhipelag de zece insule de pe coasta de vest a Africii, arhipelagul Capul Verde este un paradis tropical în mijlocul Oceanului Atlantic. 
La 350 de zile de soare, temperaturile sunt în mod constant cuprinse între 25 °C și 30 °C, iar apele din jurul insulelor sunt limpezi. 
Arhipelagul Capul Verde este renumit pentru viața „fără stres” și pentru un stil de viață relaxat, ceea ce îl face destinația ideală de vacanță.

Numărul turismului a crescut cu 115% începând cu anul 2000 și se așteaptă să 
se dubleze din nou până în 2024. Acest turism înfloritor se datorează, în parte, 
standardelor impecabile ale ospitalității din Capul Verde, precum și climatului 
ridicat pe tot parcursul anului. 

Acest rapid crescând interes a condus la niveluri ridicate de solicitări pentru servicii 
de cazare de calitate, adesea depășind considerabil oferta, motiv pentru  care 
The Resort Group PLC a desemnat țara ca o șansă perfectă pentru a recompensa 
investițiile imobiliare.

Prosperitatea recentă și în curs de creștere din Insulele Capului Verde este în mare 
măsură legată de creșterea continuă a turismului. Cu toate acestea, aceasta a fost 
combinată cu o structură guvernamentală aleasă și stabilă în mod democratic și cu 
o strategie clară pentru dezvoltarea Insulelor, în concordanță cu această creștere
a cererii turistice.

Această strategie include îmbunătățirile și modernizarea infrastructurilor cheie, 
inclusiv sprijinirea investițiilor străine și a dezvoltării timpului liber, precum 
și modernizarea utilităților, a telecomunicațiilor și a legăturilor de transport. 
În plus, eforturile s-au concentrat pe creșterea investițiilor în proiecte sociale și pe 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Insulelor, pe măsură ce noile oportunități 
devin disponibile pentru aceștia. Există, de asemenea, investiții considerabile în 
proiectele-cheie de educație și de locuințe.

Analiștii din domeniul turismului prevăd că Insulele sunt stabilite pentru a rivaliza 
stațiunile de plajă din Caraibe și Canare în următorul deceniu și iată de ce:

• Clima este tropicală pe tot parcursul anului, fără sezoane moarte
sau uragane

• Destinație renumită pentru soare, cu unele dintre cele mai bune plaje
din lume

• Zborurile directe din Regatul Unit iau doar 5 ½ ore cu zboruri directe
săptămânal din Londra, Manchester, Bristol, Birmingham și Glasgow

• Au fost deschise rute de acces suplimentare din multe orașe europene
importante, deschizând noi piețe și sporind oferta de vizitatori

• Controalele și reglementările stricte privind mediul înconjurător pentru
dezvoltarea turismului interzic construirea unor proiecte de nivel
înalt, de înaltă densitate, oferind astfel garanții suplimentare împotriva
supradimensionării și a dezvoltărilor de proastă calitate

• Nivelurile actuale ale cererii de turism depășesc cu mult oferta de cazare
rezidențială de înaltă calitate - o tendință care se preconizează că va
continua și în viitor
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• Din 2005, s-au adăugat zboruri suplimentare din Birmingham, Glasgow,
Bristol, Amsterdam, Milano, Lisabona și Paris, printre multe altele

• Contribuția directă a serviciilor de călătorie și a turismului la Produsul Intern
Brut este estimată să crească cu 5,9% pe an la CVE48,9bn (18,6% din PIB
total) în 2025

• Un acord între The Resort Group PLC și un operator de turism de top a garantat
un milion de oaspeți stațiunilor noastre pe parcursul a trei ani

• În clasamentul mondial al turismului, Capul Verde a câștigat locuri în tematica
mediul de afaceri, infrastructurile de transport aerian, competitivitatea
prețurilor și durabilitatea mediului

• Există acum 112 de zboruri directe înspre Capul Verde în fiecare săptămână,
deservite de 12 companii aeriene.

Pe măsură ce se dezvoltă turismul, industria s-a adaptat - cu operatorii de turism, 
planificatorii de zbor și comerțul de divertisment și petrecere a timpului liber 
crescând rapid, pe măsură ce interesul pentru Capul Verde a crescut.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Stațiunea numărul 1 pe TripAdvisor

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Cea mai mare stațiune de pe continentul african
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O abordare integratoare
Un portofoliu de mărci și companii pentru a crea operațiuni 
de petrecere a timpului mai sigure și mai eficiente

Cabo Verde

Distribuție de produse alimentare printr-o 
companie specializată în furnizarea en-gros 
a hotelurilor și stațiunilor

Compania Beverage Distribution, cu etichete 
premium și furnizori locali

Specialiști în securitatea stațiunii, oferind  un 
serviciu de 24 de ore din 24

CV Alerta

• Un portofoliu de afaceri independente deținut în parte sau integral

de Grup.

• Mărci și servicii sintetice care conferă valoare suplimentară

în sine.

• Creșterea eficienței în cadrul managementului hotelului și

al coordonării lanțului de dezvoltare și aprovizionare.

• Sporirea infrastructurii îmbunătățite în serviciile și locațiile cheie.

• Model strategic complet integrat pentru a maximiza vânzările,

veniturile și valoarea grupului de întreprinderi.

Date cheie
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ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Salon de înfrumusețare situat în 
stațiunile noastre

Agenția de design, strategie digitală 
și marketingLa clinicile medicale de primă 

necesitate pentru asistență medicală 
primară

Logistică care oferă legături de 
transport în Capul Verde

CV Transport

Marcă de modă cu amănuntul 
situată în stațiunile noastre
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Viziune și valori
Ne propunem să fim cea mai bună companie de agrement și ospitalitate și partener de alegere pentru hotelurile 
și turismul din lume. Această viziune ne va asigura că vom continua să fim o  organizație  dinamică, 
multidimensională și de succes din punct de vedere financiar.

Excelență financiară
The Resort Group PLC a fost fondată pe un set de principii 
care ne conduc și astăzi.

Miezul mărcii TRG este o abordare financiară foarte 
disciplinată și prudentă. Acest lucru a fost întotdeauna 
fundamental pentru noi și a fost esențial în construirea 
încrederii în cadrul industriei. Vom continua să stabilim 
obiective ambițioase și provocatoare pentru a asigura o 
creștere continuă a vânzărilor și veniturilor, menținând 
totodată angajamentul nostru față de aceste principii.

Grupul are o gamă diversificată de surse de finanțare, 
inclusiv obligațiuni corporative și un model de proprietate 
pre-vânzare.

Sistem decizional dinamic
Ca o companie internațională mare, noi credem și ne bazăm pe 
o abordare foarte structurată și strategică a afacerii noastre.
Cu  toate acestea, păstrăm și spiritul antreprenorial care a
fondat Grupul și rămâne o parte fundamentală a filozofiei
noastre, asigurându-ne că vom continua să maximizăm
oportunitățile comerciale. Aceasta înseamnă un  proces
dinamic de luare a deciziilor care determină Grupul să-și
atingă obiectivele în mod eficient și efectiv.

Returnarea investiției
Succesul nostru se bazează pe capacitatea noastră 
de a dezvolta relații puternice cu partenerii noștri din 
Capul Verde cât și la nivel internațional pentru a crea, dezvolta 
și administra stațiunile noastre. Suntem foarte mândri în 
aceste relații și vom continua să colaborăm îndeaproape cu 
partenerii noștri și să dezvoltăm noi acorduri și asociații de 
marcă pentru a furniza stațiuni de clasă mondială de 5 stele.
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Responsabilitate corporatistă
Din momentul în care am pășit pe Capul Verde, știam că 
are un potențial imens ca destinație turistică. Avem planuri 
ambițioase, dar ecologice și durabile, care vor continua 
să  conducă economia locală, creând mai multe locuri 
de muncă și oportunități pentru oamenii locali. 

Hotelurile, stațiunile și serviciile auxiliare din Capul Verde au 
deja o contribuție semnificativă la economia locală și oferă 
oportunități de angajare foarte apreciate și necesare local, 
97% dintre angajații stațiunilor noastre fiind în Capul Verde.

TRG a creat Fundația Capului Verde ca să contribuie pozitiv 
la o varietate de proiecte pe insule, sprijinind oamenii și 
comunitățile locale. Fundamentul principal al Fundației 
este de a ajuta copiii locali, oferindu-le noi oportunități 
și prosperitate pentru viitor.

Inovație și creativitate
Fie că este vorba de designul hotelurilor și stațiunilor noastre, 
de marketingul nostru sau de parteneriatele noastre  de 
afaceri, credem în capacitatea de a gândi diferit  și de a 
explora în permanență noi oportunități. 

Când ne-am propus să creăm un nou proiect sau să începem 
o nouă afacere, creativitatea și originalitatea s-au aflat
întotdeauna în centrul viziunii noastre finale. Nu  executăm
pur și simplu același proces de fiecare dată, ci ne adaptăm
la cerințele specifice ale sarcinii pentru a crea idei bine
concepute care duc la succes comercial.
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Responsabilitate socială
Din momentul în care am pășit pe Capul Verde, știam că are un potențial imens ca destinație 
turistică. Avem planuri ambițioase, dar ecologice și durabile, care vor continua să conducă 
economia locală, creând mai multe locuri de muncă și oportunități pentru oamenii locali.

În plus, Fundația Capul Verde a fost fondată de The Resort Group PLC 
pentru a aduce o contribuție pozitivă la o varietate de proiecte din Capul 
Verde, sprijinind oamenii și comunitățile locale.

Organizat și gestionat de personalul TRG din cadrul companiei, efortul 
este un efort de responsabilitate socială la nivel de grup pentru a ajuta 
la rezolvarea problemelor fundamentale, sprijinind în același timp 
dezvoltarea pe termen lung a insulelor. Recunoaștem că este important 
să se facă eforturi în ceea ce privește proiectele comunitare, dezvoltarea 
socială și, în special, educația pentru generațiile viitoare.

Scopul nostru principal este de a ajuta copiii din Capul Verde, oferindu-
le noi oportunități și prosperitate pentru viitor. Noi desfășurăm 
diverse activități de strângere de fonduri ca grup, pe tot parcursul anului, 
și primim și sprijin și donații de la clienții și oaspeții hotelului nostru.

Activitatea caritabilă a Fundației a ajutat grădinițele locale și școli, a 
stimulat programe educaționale în rândul persoanelor în vârstă și a 
dat cadouri de Crăciun multor copii din Capul Verde, prin campania 
anuală Shoebox.

Donațiile de haine, jucării, papetărie și multe altele sunt binevenite. 
Toate  donațiile sunt utilizate pentru a susține și finanța proiecte noi 
pe teritoriul Insulelor Capului Verde,. Vă invităm să aflați mai multe 
despre activitatea caritabilă direct pe site-ul Fundației Capului Verde. 

www.capeverdefoundation.org
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Oferta noastră
The Resort Group PLC are patru proiecte finalizate în Capul Verde, situate pe terenul cu plaja 
de primă calitate aflat pe malul insulei Sal.

MELIÃ Tortuga Beach Resort a fost finalizat în luna mai 
2011 și a fost primul proiect din Capul Verde realizat 
de către The Resort Group PLC. De la lansarea sa, 
s-a bucurat de succes fără precedent în  industrie,
câștigând premii an de an și  demonstrând niveluri
ridicate de ocupare.

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa a fost cel de-al doilea 
proiect din Capul Verde și a devenit operațional în 
noiembrie 2014. Este o stațiune mult mai mare, cu peste 
1200 de camere și este o destinație turistică în sine. 
Înființată pe piață, aceasta atrage niveluri ridicate de 
ocupare, în special în cadrul pieței vacanțelor familiale 
All-Inclusive.

Primul hotel pentru adulți, TUI Sensimar Cabo Verde 
și MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, a fost deschis 
în  decembrie 2016. Ambele oferă o gamă uimitoare 
de apartamente de hotel, piscine tropicale și facilități 
de spa pentru tratamente de reîntinerire. Cele  două 
hoteluri dispun de peste 600 de apartamente și 
pot primi câte 43 873 de turiști pe an, creând 
aproximativ 500 de locuri de muncă pe plan local.

MELIÃ Tortuga Beach Resort MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
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MELIÃ Tortuga Beach Resort
Inconfundabil opulent, MELIÃ Tortuga Beach Resort a reprezentat prima dezvoltare în funcțiune executată pe insula 
solară Sal din Capul Verde. Această oază de paradis oferă o experiență de vacanță de neuitat și o investiție ideală 
în proprietate, deoarece a fost deschisă oaspeților în mai 2011, experimentând un succes de neegalat.

Există 372 apartamente, vile și apartamente de lux în întreaga stațiune, precum și două mari bazine de agrement destinate relaxării 
totale. Oferă tot ce vă așteptați de la o destinație elegantă, de 5 stele, pe malul mării, care include o selecție variată de restaurante 
cu mese fine și bufet, o selecție de baruri moderne și Beach Bar și Grill, unde vă puteți bucura de un cocktail, sau de un celebru 
apus de soare din Capul Verde.

• Toți oaspeții sunt bineveniți, inclusiv
familiile

• Locație principală de top pe malul mării

• Facilități de spa la un cost adițional

• Deschis pe tot parcursul anului

• Disponibilitate diversificată, de camere,
vile și apartamente

• O gamă largă de piscine

• WiFi gratuit pentru oaspeți

• Pachete all-inclusive

Facilitățile stațiunii
• MELIÃ Tortuga Beach Resort a fost primul proiect din Capul Verde

realizat de către The Resort Group PLC

• O stațiune de vacanță complet funcțională pentru mai mult de
cinci ani

• Câștigător al titlului de Hotelul de marcă din Capul Verde acordat
de către World Travel Awards

• Nivel ridicat de ocupare și menținerea ratelor excelente de ocupare
ale camerelor

• 372 de apartamente de lux, apartamente și vile situate în
întreaga stațiune

• Popularul YHI Spa® permite o adevărată relaxare, în timp ce o gamă
de baruri și restaurante mențin oaspeții distrați

Date cheie
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MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Finalizat în noiembrie 2014, MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa este un vis al turiștilor, cu tot ceea ce v-ați putea 
dori pentru o experiență de lux all-inclusive. Șase baruri și șapte restaurante servesc separat stațiunile, precum 
și cinci piscine mari, o sală de gimnastică complet echipată și un YHI Spa®.

Operat și administrat de cel mai mare grup hotelier din lume, Meliá Hotels International, jumătate din hotel se află sub marca de 
5 stele MELIÃ, în timp ce cealaltă jumătate este destinată familiilor sub brandul accesibil Sol, fiind o destinație turistică de clasă 
mondială. Amplasat printre frumoasele peisaje amenajate și bucurându-se de un loc minunat chiar lângă ocean, MELIÃ Dunas 
Beach Resort & Spa are tot ceea ce este necesar pentru a crea amintiri de sărbătoare de durată și de lux.

• Toți oaspeții sunt bineveniți, inclusiv
familiile

• Locație principală de top pe malul mării

• Facilități de spa la un cost adițional

• Deschis pe tot parcursul anului

• Disponibilitate diversificată, de camere,
vile și apartamente

• O gamă largă de piscine

• WiFi gratuit pentru oaspeți

• Pachete all-inclusive

Facilitățile stațiunii
• O gamă largă de stiluri de cazare, inclusiv vile mari, apartamente

de lux și apartamente elegante de studio

• Cinci piscine mari de lacul de apă dulce, inclusiv facilități pentru
copii în aer liber și în interior

• Un total de șase baruri și șapte restaurante din care puteți alege
din întreaga stațiune, de la restaurante a la carte la taverne de
tip bufet

• Club de noapte, bar de șampanie, Gabi Beach Club și o arenă de
divertisment de seară pentru până la 800 de persoane

• YHI Spa®, sală de gimnastică complet echipată, terenuri de tenis și
zona de volei pe plajă

Date cheie
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Stațiunea MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Situat între MELIÃ Tortuga Beach Resort și MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, hotelul MELIÃ Llana 
Beach Resort & Spa întrunește în mod impresionant experiența oaspeților din Capul Verde, oferind 
un nou nivel de excelență, cu un hotel exclusiv de apartamente, și destinat exclusiv adulților.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa este înconjurat de lux, incluzând o gamă uimitoare de apartamente hoteliere, piscine tropicale, 
piscine infinite și YHI Spa®. Oaspeții pot alege dintr-un apartament Junior, Grădină, Duplex, Plajă sau Swim-Up, fiecare fiind unic, 
elegant și la cel mai înalt standard.

• Un hotel destinat exclusiv adulților

• Locație principală de top pe malul mării

• Facilități de spa la un cost adițional

• Deschis pe tot parcursul anului

• Disponibilitate diversificată, de camere
și apartamente

• O gamă largă de piscine

• WiFi gratuit pentru oaspeți

• Pachete all-inclusive

Facilitățile stațiunii
• Deschis pentru turiști în decembrie 2016

• 304 apartamente de lux, proiectate la cel mai înalt standard

• Direcționate spre piața adulților lucrativi

• O gamă de baruri și șapte restaurante pentru a alege din
întreaga stațiune

• Zona desemnată a hotelului, cunoscută sub numele de "The Level", 
oferă un serviciu ridicat și personalizat

• YHI Spa® pentru o experiență relaxantă și plăcută

Date cheie
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Stațiunea TUI Sensimar Cabo Verde
Stațiunea TUI Sensimar Cabo Verde este un hotel de 5 stele și un paradis pentru cupluri de peste 
18 ani. Având o locație la malul apei, acest nou hotel exclusiv pentru adulți se află lângă plaja 
Algodoeiro, astfel că sunteți la câțiva pași de nisip.

Sensimar Resorts oferă o experiență ca nici o altă destinație și destinația exclusivă a Capului Verde nu este cu nimic mai prejos. 
Există o gamă de camere și apartamente de lux, cu piscine înot, jacuzzi și balcoane la standarde de 5 stele, precum și vederi 
uluitoare, toate la dispoziția oaspeților noștri.

• Un hotel destinat exclusiv adulților

• Locație principală de top pe malul mării

• Facilități de spa la un cost adițional

• Deschis pe tot parcursul anului

• Disponibilitate diversificată, de camere
și apartamente

• O gamă largă de piscine

• WiFi gratuit pentru oaspeți

• Pachete all-inclusive

Facilitățile stațiunii
• Deschis oaspeților în decembrie 2016

• O gamă de 302 de camere și apartamente de lux, cu vederi
spectaculoase

• Destinație unică și elegantă, concepută numai pentru adulți

• Piscinele infinite sunt situate printre grădinile tropicale pentru o
relaxare de înaltă calitate

• Barurile și restaurantele tradiționale și contemporane răspund la
orice ocazie sau gust

• Petreceți noaptea dansând în exclusivistul club de noapte

Date cheie
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Proiecte aflate în construcție
O gamă de proiecte în faza de construcție care adaugă valoare 
și diversitate portofoliului nostru actual

De la finalizarea celor trei proiecte premiate, aflate pe Insula Sal, ne-am 
extins operațiunile de dezvoltare și pe alte insule. Acum avem o prezență 
constantă în construcțiile din Boa Vista și Santiago, precum și pe Insula 
Sal, accelerând planurile noastre de a adăuga mai multe proiecte finalizate 
în portofoliul nostru și de a satisface cererea tot mai mare de cazare de 
calitate în Capul Verde.

White Sands Hotel & Spa și Hilton Boa Vista sunt primele două din cele nouă 
evenimente planificate pe Boa Vista, ambele situându-se pe frumoasa 
plajă Santa Monica, pe măsură ce Boa Vista se stabilește ca destinație 
turistică pentru a rivaliza popularitatea Insulei Sal. Hilton  Praia este 
dezvoltat în capitala Praia, pe insula Santiago.
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Stațiunea White Sands Hotel & Spa
Prima dintre cele 6 stațiuni de plajă din Boa Vista

White Sands Hotel & Spa este primul dintre cele șase noi amenajări din Boa Vista, situate pe nisipurile albe ale plajei Santa Monica. 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.

Ceremonia de inaugurare a hotelului White Sands Hotel & Spa a avut loc la 19 decembrie 2015.

• Există 835 de proprietăți de lux, inclusiv
apartamente duplex și penthouse, precum și
o serie de vile private uimitoare.

• O gamă de șase restaurante, precum și o
gamă de baruri și faimoasele Gabi Club®.

• O experiență a luxului în YHI Spa®, un centru
de fitness complet echipat și un centru de
sporturi de apă.

• Șase bazine de înot, baruri de înot și
restaurante la piscină.

• Facilități pentru copii, inclusiv club
pentru  copii, loc de joacă, piscine pentru
copii și terenuri de tenis și de plajă.

• O zonă exclusivă a hotelului, care oferă
servicii suplimentare de lux și personalizate.

Date cheie
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Hilton Praia
Un nou hotel de afaceri de lux pentru capitala Capului Verde

Hilton Praia este situat pe Insula Santiago, în capitala Republicii Capului Verde, Praia. Aici se 
află toate sediile principale ale guvernului. Ca o economie emergentă de succes și o națiune 
democratică, Capul Verde este gazda întâlnirilor pentru o serie de demnitari, miniștri de 
externe, lideri și invitați VIP. Prin urmare, cum aceasta necesită cazare de înaltă calitate în 
mediul de afaceri, noi livrăm un hotel Hilton care să răspundă acestei cereri.

Proiectul Hilton Praia va crea un hotel de afaceri de lux, compus din 201 de camere și 
apartamente pe 15 etaje, împreună cu facilități extinse de întâlniri și evenimente. Construit 
lângă cartierele diplomatice ale orașului, instituțiile guvernamentale, zonele comerciale, 
financiare și rezidențiale, noul hotel Hilton va fi atât un loc relaxant și convenabil pentru toate 
tipurile de vizitatori. Aeroportul Internațional Nelson Mandela (RAI) și Portul Praia, unul dintre 
principalele porturi din Capul Verde, vor fi amplasate la doar șase kilometri de Hilton Praia.

Această dezvoltare reprezintă primul hotel comercial al hotelului The Resort Group PLC care 
vizează vizitatorii capitalei. Planificarea completă a fost finalizată și a avut loc revoluția la 
12 noiembrie 2015.

Resort Group PLC a semnat un acord de management de 20 de ani cu Hilton Worldwide 
pentru a gestiona hotelul, odată ce a fost operațional.

P R A I A
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Hilton Boa Vista
Atingeți nisipurile originale ale plajei Santa Monica

Hilton Boa Vista Resort va fi situat pe Insula Boa Vista a 
arhipelagului Capul Verde.

Această afacere, care reprezintă cea de-a doua dezvoltare 
pentru The Resort Group PLC de pe Boa Vista, va cuprinde 
o stațiune de 400 de camere pe plaja Santa Monica.
Este aceeași zonă de plajă uimitoare unde White Sands Hotel
& Spa, prima noastră dezvoltare Boa Vista, este în curs de
construcție. La finalizare, stațiunea va fi administrată de
renumit grup hotelier Hilton.

Proprietarii de vacanță se pot aștepta la hoteluri de lux de 
5 stele, moderne și facilități fantastice, inclusiv o serie 
de restaurante, baruri și magazine. În plus, oaspeții vor 
avea acces la piscine uimitoare, precum și un centru spa, 
sală de gimnastică și sporturi nautice.

BOA VISTA
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Clubul Bikini Beach Club
Bikini Beach Club este locul de divertisment prestigios al arhipelagului 
Capului Verde, oferind clienților săi un nivel ridicat de servicii, alimente 
și băuturi premium, precum și muzică live și DJ.

Clubul Bikini Beach se află pe special proiectata Blue Lagoon, amplasată 
la 40 de metri în Oceanul Atlantic, pe insula Sal.

Bikini Beach oferă pachete cu o cheltuială minimă stabilită și o experiență 
de upgrade la VIP. Are un program plin pe tot parcursul anului, de petreceri 
tematice cu DJ renumiți. 

Programul este deschis oaspeților din stațiunile MELIĂ Tortuga Beach 
Resort, MELIÃ® Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Llana Beach Resort & 
Spa și Tui Sensimar Capul Verde, în plus față de preluarea de oaspeți din 
alte hoteluri și stațiuni de pe insulă.



 33

Așteaptă-te la ce poate fi mai neașteptat
Clubul Bikini Beach Club
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Parteneri renumiți în lume
Strategic aliniat cu unele dintre cele mai respectate branduri din lume

Resort Group PLC se bucură de cooperarea cu unele dintre cele mai bune branduri din lume 
ca parteneri strategici, pentru a oferi cele mai fiabile servicii, cele mai bune investiții și cu 
adevărat luxul unui serviciu de 5 stele all-inclusive.

Parteneriatele noastre strategice includ Meliá Hotels International, cel mai mare operator 
din lume al hotelurilor Resort. Dispunem de contracte de gestionare a hotelurilor și 
stațiunilor cu Meliá Hotels International pentru a opera părți din cele trei stațiuni din Insula 
Sal - MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Tortuga Beach Resort și MELIÃ Llana Beach 
Resort  & Spa - precum și prima noastră dezvoltare în Boa Vista, White Sands Hotel & Spa.

În plus, avem două contracte de management cu Hilton Worldwide, una dintre cele mai 
iconice branduri hoteliere din lume. Ei vor gestiona una dintre noile noastre stațiuni Boa Vista 
și un hotel de afaceri situat în capitala Republicii Capului Verde, Santiago pentru a se potrivi 
traficului sporit de trafic, Hilton Praia.
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Operatori de hoteluri de clasă mondială
Stațiunile noastre operaționale sunt gestionate numai de cele mai bune mărci de hoteluri din lume

Odată ce dezvoltările noastre sunt în funcțiune, acestea sunt gestionate de unul dintre partenerii noștri cu vaste cunoștințe în ospitalitatea hotelieră a grupurilor de marcă, 
ajutându-ne să garantăm o experiență deosebită oaspeților de lux, de clasă mondială, și să oferim un marketing global dovedit pentru aceste stațiuni.

• Acorduri de gestionare în vigoare pentru toate 
cele trei stațiuni operaționale din Republica
Capul Verde.

• De asemenea, contractați pentru a gestiona
White Sands Hotel & Spa.

• Vom opera un nou hotel de afaceri cu sediul
în Praia, insula Santiago.

• De asemenea, contractați pentru până
la 400 de stațiuni de pe Boa Vista.

• Am fost contractați pentru a gestiona
o nouă stațiune în Boa Vista.

• Potențial pentru un parteneriat ulterior
pe insulă.
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Vânzarea stațiunilor noastre pe tot globul
Acorduri comerciale cheie încheiate cu toți operatorii majori de turism

Relațiile operatorilor de turism sunt esențiale pentru succesul stațiunilor noastre. Arhipelagul Capul Verde este o destinație turistică rapidă și, ca atare, activitatea 
partenerilor noștri de turism joacă un rol important în promovarea acestei creșteri.

• În întreaga Europă și în Marea Britanie, sub
mărcile sale Thomson și First Choice.

• Perioada de ocupare pe termen lung și
tariful camerei agreat, deja în vigoare.

• Grupul german diversificat de comerț cu
amănuntul și de turism, cu o cifră de afaceri
de 50 de miliarde de euro.

• Stațiunile noastre au fost comercializate
sub marca lor de turism ITS.

• Cu peste 3 milioane de clienți, Alpitour World
este principalul grup italian de servicii
de călătorie.
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• Viagens Abreu este cea mai veche agenție
de turism din lume, precum și cea mai mare
organizație de turism din Portugalia.

• Sol Ferias este unul dintre cei mai de succes
operatori de turism din Portugalia, care
oferă vacanțe în întreaga lume.

• Marketingul stațiunilor noastre către clienții
lor din Belgia, Germania, Olanda și Franța.

O relație strânsă de lucru cu operatorii asigură, de asemenea, o gamă largă de reprezentări, precum și o direcționare demografică specifică, pentru a ne transmite 
mesajul către publicul potrivit și pentru a ne permite să obținem îmbunătățiri operaționale.
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Informații financiare
Aflați mai multe despre motivul pentru care modelul nostru de afaceri oferă un mediu stabil în care 
să se dezvolte o creștere consecventă și profitabilă.

Grupul Resort are un model de afacere puternic și sustenabil, cu o creștere consecventă, demonstrată, 
în ultimii 3 ani. Grupul beneficiază de mai multe fluxuri de venituri și venituri în creștere din domeniul 
ospitalității, pe măsură ce tot mai multe proiecte sunt finalizate. De asemenea, beneficiem de eficiența 
veniturilor comerciale și a lanțului de aprovizionare furnizate de afacerile noastre integrate pe verticală. 

TRG oferă proprietățile stațiunii sale pe baza unei achiziții gratuite către clienții investitori privați. 
Cumpărătorii profită de potențialul excelent de creștere a capitalului, precum și de o returnare rentabilă 
a investiției în servicii de închiriere, odată ce stațiunea funcționează. Pentru mai multe informații, vizitați 
www.trg-property.com.
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Contactați-ne
The Resort Group PLC are o reputație de neegalat în industrie pentru dezvoltarea hotelieră de lux, precum și o 
abordare inovatoare și integrată a activităților noastre de petrecere a timpului liber, creând o organizație unică 
și profitabilă.

Indiferent că sunteți în căutarea următoarei investiții sau descoperiți pentru prima 
dată Capul Verde, contactați-vă astăzi.

Sediul corporației Ignat Ehimov Maranda
President of Ibida Black 
Level

ignat@ibidablacklevel.com

0040 7400 87 131
0034 600 362 364
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