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Resort Group PLC är ett multinationellt företag som specialiserar sig 
inom design, utveckling och drift av lyxhotell och -anläggningar.

Om oss
The Resort Group PLC (TRG) är ett företag som erbjuder gästvänliga lyxhotell i världsklass, och som 
specialiserar sig på att skapa femstjärniga hotellanläggningar. TRG har strategiska partnerskap med 
världsledande hotelloperatörer och researrangörer som TUI Travel,  
Meliá Hotels International, Steigenberger Hotels and Resorts och Hilton Worldwide.

Vi är marknadsledande i att utveckla femstjärniga 
hotellanläggningar i Kap Verde, en av världens 
snabbast växande turistmarknader, med de största 
hotellanläggningarna under utveckling. 
Våra prisvinnande strandhotell i MELIÃ Tortuga och MELIÃ 
Dunas fick nyligen sällskap av två nya hotell, TUI Sensimar 
Cabo Verde och MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, och det 
nya exklusiva Bikini Beach Club.

Vi har ytterligare tio projekt för öarna under utveckling.
TRG hanterar hela utvecklingsprocessen från att identifiera 

byggbar mark till arkitektonisk utformning till att sköta hela 
planeringen för byggarbetet.

Vi har bevisade meriter i att leverera femstjärniga 
hotellanläggningar i tid, inom budget och enligt plan, vilket 
gör oss till förstahandsvalet som samarbetspartner för 
världsledande hotelloperatörer som sköter beläggningen 
och lönsamheten på de här anläggningarna.

Vi utvecklar, hanterar och sköter hotellanläggningarna 
och tillhandahåller ett antal tjänster på plats, inklusive 

gästfrihets- och underhållningstjänster. TRG arbetar 
hängivet med att skapa hotellanläggningar av högsta 
kvalitet och leverera en oslagbar semesterupplevelse.
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Vår historia
TRG grundades 2007 av Rob Jarrett som överförde sin framgång inom bank- och finanstjänster till 
byggmarknaden på andra sidan Atlanten med lyxfastighetsförsäljning och utvecklingen av högkvalitativa 
turistresmål.

TRG etablerade sig snabbt som ett av de mest 
respekterade företagen inom lyxhotellsbranschen 
utanför USA, då de levde upp till sitt löfte om 
lyxiga hotellanläggningar som sköttes av globalt 
välkända hotelloperatörer.

2007 2011 2015 2016
Grundades av Rob Jarrett TRG:s första hotellanläggning, MELIÃ 

Tortuga Beach Resort, öppnade i maj 2011 
och har utsetts till Kap Verdes ledande 
hotell vid World Travel Awards 2012, 2013, 
2014 och 2015. Det har hållit en varaktigt 
hög och växande beläggningsnivå sedan 
det öppnades.

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa 
öppnades i november 2014 och utsågs 
till Best Lifestyle Resort Worldwide 2015, 
Bästa hotell i Kap Verde och rankades sjua 
i världen vid Hotel of the Year Awards.

5-stjärniga lyxhotell för vuxna, TUI Sensimar
Cabo Verde och MELIÃ Llana Beach Resort &
Spa öppnar, tillsammans med Bikini Beach, 
Kap Verdes första lyxiga strandklubb.

2019
TRG planerar ytterligare tio projekt på 
öarna. Först på tur står White Sands 
Hotel & Spa (Boa Vista), Hilton Praia 
(Santiago) och Hilton Boa Vista.
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Vårt team
Resort Groups styrelse har stor erfarenhet från och kunskap om olika och kompletterande marknader. De inkluderar 
både offentliga och privata sektorer och varierar från fastighets-, rese-, tillverknings- samt i synnerhet finans- och 
bankvärlden.

Rob är grundare och ensam aktieägare av Resort Group 

PLC. Han är en entreprenör som etablerade TRG 2007 efter 

framgångsrika utvecklingsprojekt i Spanien och Kanada. 

Rob har en bakgrund inom finansiella tjänster i bank- och 

försäkringsväsendet och hans expertområden är företagsstrategi, 

försäljning och distribution, fastighetsutveckling och 

företagsrelationer.

Rob Jarrett Verkställande direktör

Charlie King kom till The Resort Group PLC 2009 från sin 

position som chef för den brittiska verksamheten för utvecklaren 

Damac i Mellanöstern. Han har över 30 års erfarenhet av 

tillverkning, finansiella tjänster och fastighetsförsäljning. Charlie 

har stor erfarenhet av fastighetsförsäljning, marknadsföring och 

verksamheter efter att ha varit VD för en enhet i Friends Provident 

Estate Agents och senare för Countrywide Group.

Charlie King Verksamhetschef

Ignacio Prada kom till The Resort Group PLC 2010 med över 

20 års erfarenhet inom hotellverksamhet och fritidsaktiviteter 

bakom sig. Före sin nuvarande position arbetade Ignacio 

som chef för hotellverksamhet och fritidsaktiviteter på Resort 

Group, där han var ansvarig för tillväxten och verksamheten 

hos våra resorts och dotterbolag. Tidigare hade Ignacio rollen 

som VD på det lyxiga varumärket Melia Hotels International 

och inledde sin chefskarriär hos IHC Group i Madrid. Han är 

gift, har fyra barn och lever med sin familj i Madrid.

Ignacio Prada Styrelseledamot / Chef för resorter och fritidsaktiviteter 

Lisa gick till The Resort Group PLC 2007 

som Executive PA och som operationsstöd till 

Jarrett och direktionen. Hon utsågs till chef 

för 2010.

Lisa Kellett-Jones Vice verkställande direktör
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Varför Kap Verde?
Som en liten skärgård med tio öar precis utanför Afrikas västkust är Kap Verde ett tropiskt paradis mitt i Atlanten. De ståtar med 
350 dagars solsken, temperaturer som ligger konstant mellan 25°C och 30°C och vattnet som omger öarna är kristallklart. 
Kap Verde är känt för sitt "ingen stress"-motto och avslappnade livsstil, vilket gör det till ett perfekt semesterresmål.

Siffrorna för turismen har ökat 115 % sedan 2000 och förväntas fördubblas igen 2024. 
Den blomstrande turismen är delvis tack vare Kap Verdes fantastiska gästfrihet och det 
varma klimatet. 

Det här snabbt växande intresset har lett till hög efterfrågan på kvalitetsboenden som ofta 
överstiger utbudet betydligt, vilket är anledningen till att Resort Group PLC öronmärkte 
landet som den perfekta möjligheten till lönande fastighetsinvesteringar.

Det senaste och pågående välståndet på Kap Verde-öarna har mycket att göra med 
turismens ihållande tillväxt. Det har emellertid varit kombinerat med en demokratiskt vald 
och stabil statsstruktur och en tydlig strategi att utveckla öarna i linje med turismens 
ökande efterfrågan.

Den strategin innehåller viktiga förbättringar och modernisering av infrastrukturen, stöd 
till utländska investeringar och fritidsutveckling, och modernisering av samhällsservice, 
telekommunikation och transportförbindelser. Dessutom har man fokuserat på att öka 
investeringarna i sociala projekt och på att förbättra livskvaliteten för öarnas invånare när nya 
möjligheter blir tillgängliga för dem.

Man investerar också i viktiga utbildnings- och bostadsprojekt.

Turismanalytiker tror att öarna kommer att konkurrera med strandhotell i Karibiska havet 
och på Kanarieöarna under de kommande årtiondena, och här är anledningen:

• Tropiskt klimat året runt utan lågsäsong eller orkaner

• En välkänd semesterdestination med några av världens bästa stränder.

• Direktflyg från Storbritannien tar bara 5 och en halv timmar.
Direktflyg veckovis från London, Manchester, Bristol, Birmingham och Glasgow.

• Extra, alternativa resvägar öppnas hela tiden från många stora europeiska städer,
vilket öppnar upp nya marknader och ökar utbudet av besökare.

• Strikta miljökontroller och regler för turismutveckling förbjuder byggande av hög
nivå-, hög densitetsprojekt, vilket ger ytterligare skydd mot överutbud och dålig
kvalitet.

• Nuvarande nivåer av turismefterfrågan överstiger stort utbudet av högkvalitativa
hotellanläggningar – en trend som förutsägs fortsätta långt in i framtiden.

• Sedan 2005 har extraflygningar satts in från Birmingham, Glasgow, Bristol,
Amsterdam, Milan, Lissabon och Paris bland många andra.

• Det direkta bidraget av resor och turism till bruttonationalprodukten förutspås att
stiga med 5,9 % per år till 48,9 miljarder Kap Verde escudos (18,6 % av totalt BNP)
år 2025.

• En överenskommelse mellan Resort Group PLC och en ledande researrangör
garanterade en miljon gäster till våra hotellanläggningar under en treårsperiod.

• I World Forums turism-rankingar har Kap Verde fått platser i
företagsklimat, infrastruktur för flygtransport, konkurrenskraftiga
priser och miljömässig hållbarhet.

• Det finns nu 112 direktflyg med 12 olika flygbolag till Kap Verde varje vecka.

Allteftersom turismen har utvecklats har industrin anpassat sig, med researrangörer, 
flygplanerare och en fritidshandel som har kommit fram när intresset för Kap Verde snabbt 
har ökat.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Hotell nummer 1 på TripAdvisor

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Största hotellanläggningen på den 
afrikanska kontinenten
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En integrerad strategi
En portfölj av varumärken och företag för att skapa en 
säkrare och mer effektiv verksamhet

Cabo Verde

ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Matdistributör som specialiserar sig på 
grossistdistribution till hotell och -anläggningar.

Dryckesdistributör som erbjuder kvalitetsmärken och 
lokala leverantörer.

Design-, digital- och 
marknadsstrategibyråSjukvårdskliniker för primär sjukvård på 

hotellanläggningar.

Logistikföretag som erbjuder 
transportförbindelser i Kap Verde.

Specialiserat säkerhetsbolag för hotellanläggningar som 
erbjuder skydd dygnet runt.

CV Transport

CV Alerta

• En portfölj av oberoende företag helt eller delvis ägda av TRG. 

• Samverkande varumärken och tjänster som bidrar med ytterligare värde 

i sig. 

• Effektiviteten ökar inom förvaltningen av försörjningskedjan till hotell och 

utveckling. 

• Förbättrat infrastrukturellt stöd till viktiga tjänster och platser. 

• Fullt integrerad, strategisk modell för att maximera försäljning, intäkter 

och koncernens företagsvärde.

Huvudfakta

Skönhetssalong ligger på
våra orter

Fashion retail varumärke ligger på 
våra orter
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Visioner och värderingar
Vårt mål är att vara ledande fritids- och gästfrihetsföretag och förstahandsvalet som samarbetspartner för världens 
bästa hotell- och turismgrupper. Den visionen säkerställer att vi fortsätter vara en dynamisk, multidimensionell och 
ekonomiskt framgångsrik organisation.

Ekonomisk briljans
Resort Group PLC grundades på en uppsättning grundprinciper 
som fortfarande präglar vårt tankesätt.

I grunden av varumärket TRG finns en väldigt disciplinerad och 
genomtänkt finansiell strategi. Det har alltid varit fundamentalt 
för oss och har varit väsentligt för att bygga förtroende inom 
industrin. Vi kommer att fortsätta sätta ambitiösa och utmanande 
mål för att säkerställa kontinuerlig ökning av försäljning 
och intäkter, medan vi vidhåller vår förpliktelse med de här 
grundprinciperna.

TRG har ett varierat urval av institutionella finansieringskällor 
med listade produkter, företagsobligationer och en 
fastighetsförhandlingsmodell. 

Dynamiskt beslutsfattande
Som ett stort internationellt företag tror vi och förlitar oss på 
ett väldigt strukturerat och strategiskt tillvägagångssätt för vår 
verksamhet. Vi behåller emellertid också entreprenörsandan som 
grundade TRG och som förblir en fundamental del av vår filosofi, 
vilket säkerställer att vi fortsätter att maximera våra kommersiella 
möjligheter. Det kräver en dynamisk process i beslutsfattandet 
som styr TRG mot att effektivt och ändamålsenligt uppnå 
sina ambitioner.

Ge tillbaka
Vår framgång är byggd på vår förmåga att skapa starka relationer 
med våra samarbetspartners i Kap Verde och internationellt 
för att skapa, utveckla och driva våra hotell. Vi känner enorm 
stolthet över de här relationerna och vi vill ha ett fortsatt nära 
samarbete med våra partners och skapa nya överenskommelser 
och varumärkesföreningar för att leverera femstjärniga 
hotellanläggningar i världsklass.

Företagsansvar
Från det ögonblick vi satte foten på Kap Verde har vi vetat att 
platsen har enorm potential som turistresmål. Vi har ambitiösa, 
men miljömässigt sympatiska och hållbara planer på gång, vilka 
kommer att fortsätta driva på den lokala ekonomin genom att 
skapa fler jobb och möjligheter för den lokala befolkningen. 

Våra hotell, -anläggningar och stödtjänster i Kap Verde ger 
redan ett betydande bidrag till den lokala ekonomin och erbjuder 
välbehövliga jobbmöjligheter, då 97 % av arbetstagarna på våra 
anläggningar är kapverdier.

TRG grundade stiftelsen Cape Verde Foundation för att göra 
ett positivt bidrag till en stor variation av projekt på öarna, 
vilket stödjer lokalbefolkning och lokala samhällen. Stiftelsens 
huvudfokus ligger på att hjälpa lokala barn och ge dem nya 
möjligheter och välstånd i framtiden.

Innovation och kreativitet
Oavsett om det gäller designen av våra hotell, vår marknadsföring 
eller våra företagsrelationer tror vi på förmågan att tänka olika och 
att kontinuerligt utforska nya möjligheter. 

När vi ska formge ett nytt projekt eller investera i en ny satsning är 
kreativitet och originalitet grundstolpen i vår vision. Vi följer inte bara 
samma process varje gång, vi anpassar oss till uppgiftens specifika 
krav för att skapa genomtänkta idéer som leder till kommersiell 
framgång.
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Socialt ansvar
Från det ögonblick vi satte foten på Kap Verde har vi vetat att platsen har enorm potential som turist-
resmål. Vi har ambitiösa, men miljömässigt sympatiska och hållbara planer på gång, vilka kommer att 
fortsätta driva på den lokala ekonomin genom att skapa fler jobb och möjligheter för den lokala befolk-
ningen.

Dessutom grundades Cape Verde Foundation av Resort Group PLC för att ge ett positivt 
bidrag till en stor variation av projekt i Kap Verde, vilket stödjer dess befolkning och lokala 
samhällen.

Eftersom det organiseras och hanteras av personal från hela TRG är det en 
gruppomfattande insats i socialt ansvar att assistera vid grundläggande problem och stödja 
den långsiktiga utvecklingen på öarna. Vi inser att det finns viktigt arbete att göra gällande 
samhällsprojekt, social utveckling och speciellt utbildning för kommande generationer.

Vårt huvudfokus ligger på att hjälpa Kap Verdes barn och ge dem nya möjligheter och 
välstånd i framtiden. Vi leder diverse insamlingsaktiviteter som grupp under hela året och 
får också stöd och donationer från våra kunder och hotellgäster.

Stiftelsens välgörenhetsarbete har hjälpt lokala förskolor och skolor, stimulerat 
utbildningsprogram över åldersgrupperna och givit julens gåva till många kapverdiska barn 
genom den årliga Shoebox Campaign.

Donationer av kläder, leksaker, skrivmaterial och annat är välkomna. Alla donationer 
används till att stödja och finansiera nya projekt på Kap Verde-öarna. Läs mer på Cape 
Verde Foundations webbsida.  

www.capeverdefoundation.org
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Vårt erbjudande
Resort Group PLC har fyra avslutade projekt i Kap Verde, som ligger vid huvudstranden på ön Sal.

MELIÃ Tortuga Beach Resort färdigställdes i maj 2011 och 
var det första Kap Verde-projektet av Resort Group PLC. 
Sedan starten har det haft makalös framgång i industrin, 
vunnit priser år efter år och visat konsekvent höga 
beläggningsnivåer.

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa var det andra projektet 
i Kap Verde som öppnades i november 2014. Det är en 
mycket större hotellanläggning med över 1200 rum och 
är ett turistresmål i sig självt. När den nu är etablerad drar 
den till sig höga beläggningsnivåer, särskilt på marknaden 
för familjesemestrar med all-inclusive.

Sals första vuxenhotell, TUI Sensimar Cabo Verde och 

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, öppnade i december 
2016. Båda erbjuder en fantastisk rad av hotellsviter, 
tropiska swimmingpooler och spainrättningar för 
återhämtning. De två hotellen har över 600 sviter och kan 
ta emot 43 873 turister per år, vilket skapar ungefär 500 
jobb lokalt.

MELIÃ Tortuga Beach Resort MELIÃDunas Beach Resort & Spa MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
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MELIÃ Tortuga Beach Resort
Det överdådiga MELIÃ Tortuga Beach Resort var den första utvecklingen i drift på den soldränkta ön Sal i Kap Verde. Den 
här paradisoasen har levererat en oförglömlig semesterupplevelse och varit en idealisk fastighetsinvestering sedan den 
öppnade för gäster i maj 2011.

Det finns 372 lyxiga sviter, lägenheter och hus runtom i hela anläggningen, liksom två stora swimmingpooler som är designade för total 
avkoppling. Det har allt annat du kan förvänta dig av ett elegant femstjärnigt strandresmål, med ett stort urval av lyx- och bufférestauranger, 
moderna barer och Beach Bar and Grille där du kan njuta av en drink medan du tittar på den kända Kap Verde-solnedgången.

• Alla gäster är välkomna, även barnfamiljer.

• Förstklassigt strandläge.

• Spafaciliteter mot extra kostnad.

• Öppet året runt.

• Rum, hus och sviter tillgängliga.

• Ett urval av swimmingpooler.

• Gratis WiFi för gäster.

• Paket med all-inclusive.

Faciliteter på hotellanläggningen
• MELIÃ Tortuga Beach Resort var det första Kap Verde-projektet av

Resort Group PLC.

• En fullt fungerande semesteranläggning med all-inclusive i över fem
år.

• Vinnare av Leading Hotel in Cape Verde vid World Travel Awards.

• Konsekvent hög beläggningsnivå och upprätthållande av utmärkta
rumspriser.

• 372 lyxiga hotellsviter, lägenheter och hus runtom i hela anläggningen.

• Det populära YHI Spa® ger tillfälle för sann avkoppling medan ett urval
av barer och restauranger underhåller gäster.

Huvudfakta
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MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa färdigställdes i november 2014 och är en semesterfirares dröm med allt du 
någonsin kan önska dig av all inclusive-lyx. Sex barer och sju restauranger serverar separat på anläggningen, fem stora 
färskvattenpooler, ett fullt utrustat gym och ett YHI Spa®.

Anläggningen drivs och sköts av den största resorthotelloperatören i världen, Meliá Hotels International. Halva hotellet står under deras 
femstjärniga MELIÃ-varumärke medan resten levererar mat med det prisvärda varumärket Sol till familjer, vilket gör det till ett turistresmål i 
riktig världsklass. MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa är beläget i ett vackert landskap och har en fantastisk plats precis vid havet. Det har allt 
som krävs för att skapa starka, lyxiga semesterminnen.

• Alla gäster är välkomna, även barnfamiljer. 

• Förstklassigt strandläge. 

• Spafaciliteter mot extra kostnad. 

• Öppet året runt. 

• Rum, hus och sviter tillgängliga. 

• Ett urval av swimmingpooler. 

• Gratis WiFi för gäster. 

• Paket med all-inclusive.

Faciliteter på hotellanläggningen
• Ett urval av boendemöjligheter, med stora hus, lyxiga sviter 

och eleganta studiolägenheter. 

• Fem stora färskvattenpooler och faciliteter för barn inomhus 
och utomhus. 

• Totalt sex barer och sju restauranger att välja mellan över 
hela anläggningen. Allt från à la carte- till bufférestauranger. 

• Nattklubb, champagnebar, Gabi Beach Club och en 
kvällsunderhållningsarena för upp till 800 gäster. 

• YHI Spa®, fullt utrustat gym, tennisbanor och 
beachvolleyboll-plan.

Huvudfakta
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MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
MELIÃ  Llana Beach Resort & Spa ligger mellan 5-stjärniga MELIÃ Tortuga Beach Resort och MELIÃ 
Dunas Beach Resort & Spa, och tar gästupplevelsen i Kap Verde till nya höjder. Det har enbart sviter 
och bara för vuxna.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa har en lyxig atmosfär med ett fantastiskt utbud av hotellsviter, tropiska swimmingpooler, infinity-pooler och 
YHI Spa® för återhämtning. Gästerna kan välja mellan Junior-, Garden-, Duplex-, Beach-Front- eller 
Swim-Up-svit.

• Endast för vuxna.

• Förstklassigt strandläge.

• Spafaciliteter mot extra kostnad.

• Öppet året runt.

• Rum, hus och sviter tillgängliga.

• Ett urval av swimmingpooler.

• Gratis WiFi för gäster.

• Paket med all-inclusive.

Faciliteter på hotellanläggningen
• Öppnade för semesterfirare i december 2016.

• 304 lyxiga hotellsviter av högsta standard.

• Inriktad mot den lönsamma vuxenmarknaden.

• Ett stort utbud av barer och sju restauranger att välja mellan över hela
anläggningen.

• Ett designerat område av hotellet som kallas "The Level" erbjuder
förhöjd och personlig service.

• YHI Spa® för den ultimata lugnande och avkopplande upplevelsen.

Huvudfakta
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TUI Sensimar Cabo Verde
TUI Sensimar Cabo Verde Resort är ett femstjärnigt hotell och tillflyktsort för par över 18 år. Det här 
helt nya vuxenhotellet med havsutsikt ligger vid Algodoeiro Beach, så man bor bara några fotsteg från 
stranden.

Sensimar Resorts erbjuder en upplevelse utöver det vanliga och det exklusiva Kap Verde-resmålet är inte sämre. Det finns valmöjligheter 
med allt från lyxiga rum och sviter med swim-up-pooler, jacuzzier, balkonger och hisnande utsikter tillgängliga för våra femstjärniga gäster.

• Endast för vuxna. 

• Förstklassigt strandläge. 

• Spafaciliteter mot extra kostnad. 

• Öppet året runt. 

• Rum, hus och sviter tillgängliga. 

• Ett urval av swimmingpooler. 

• Gratis WiFi för gäster. 

• Paket med all-inclusive.

Faciliteter på hotellanläggningen
• Öppnade för gäster i december 2016. 

• 302 lyxiga rum och sviter med spektakulära utsikter. 

• Unikt och elegant resmål, utformat endast för vuxna. 

• Infinity-pooler belägna i tropiska trädgårdar för  
total avkoppling. 

• Traditionella och moderna barer och restauranger levererar mat och 
dryck för varje tillfälle och alla smaker. 

• Dansa bort natten i den exklusiva nattklubben.

Huvudfakta
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Projekt under uppbyggnad
En rad projekt i uppbyggnadsfasen ger värde och mångfald till vår 
nuvarande portfölj.

Sedan vi färdigställde våra tre prisbelönta projekt på ön Sal har vi expanderat 
vår utvecklingsverksamhet till andra öar. Nu har vi pågående byggarbeten 
på Boa Vista och Santiago, såväl som på Sal, vilket snabbar på våra planer 
att lägga till fler fullbordade projekt i vår portfölj och tillmötesgå den växande 
efterfrågan på kvalitetsboenden i Kap Verde.

White Sands Hotel & Spa och Hilton Boa Vista är de två första av nio 
planerade hotell på Boa Vista. Båda kommer att ligga vid den vackra stranden 
Santa Monica Beach när Boa Vista etablerar sig som ett turistresmål som 
kan konkurrera med Sals popularitet. Hilton Praia är under utveckling i 
huvudstaden Praia på ön Santiago.

White Sands Hotel & Spa
Det första av 6 strandhotell i Boa Vista

White Sands Hotel & Spa är det första av sex nya utvecklingsprojekt på Boa Vista, beläget vid den fantastiska vita sanden på Santa Monica-stranden. Kap Verdes regering 
har öronmärkt Boa Vista för stor turistutveckling och godkänt planer för nya hotell och resorts, samt investeringar i öns infrastruktur i form av nya vägar, förbättrade 
strömförsörjningsaggregat och avsaltningsanläggningar.

Lanseringsceremonin för White Sands Hotel & Spa ägde rum den 19 december 2015.

• Det finns 835 lyxiga duplexhus,
takvåningssviter och en rad olika fantastiska
privata villor.

• Ett utbud av sex restauranger, ett flertal barer
och den världskända Gabi Club®.

• En lyxig YHI Spa®-upplevelse, ett fullt utrustat
gym och ett vattensportcenter.

• Sex swimmingpooler, swim up-barer
och restauranger vid poolen.

• Aktiviteter för barnen med barnklubb, lekplats,
babypooler samt tennisplaner och bollplaner på
stranden.

• Ett exklusivt område på hotellet som erbjuder
extra lyx och personlig service.

Huvudfakta
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Hilton Praia
Ett nytt lyxigt affärshotell för Kap Verdes huvudstad

Hilton Praia ligger på ön Santiago i Kap Verdes huvudstad Praia. Här finns alla myndighetskontor. 
Som en framgångsrik, växande ekonomi och en demokratisk nation står Kap Verde värd för en 
mängd olika dignitärer, utländska ministrar, ledare och VIP-gäster. Därför krävs det högkvalitativa 
affärsboenden och vi levererar ett Hilton-hotell för att tillmötesgå den efterfrågan.

Hilton Praia-projektet kommer att bli ett lyxigt affärshotell med 201 gästrum och -sviter på 15 
våningar med många mötes- och evenemangsfaciliteter. Eftersom det är byggt nära stadens 
diplomatkvarter, statliga institutioner, kommersiella, finans- och bostadsområden blir Hilton-hotellet 
en både avkopplande och bekväm plats för alla typer av besökare. Flygplatsen Nelson Mandela 
International Airport (RAI) och hamnen i Praia, en av de viktigaste hamnarna i Kap Verde, ligger bara 
sex kilometer från Hilton Praia.

Det här projektet representerar Resort Group PLC:s första kommersiella hotell som riktar sig till 
huvudstadens besökare. Resort Group PLC har skrivit ett 20 år långt förvaltningsavtal med Hilton 
Worldwide som ska driva hotellet när det öppnar.

Hilton Boa Vista
Kommer till den perfekta sanden på Santa Monica Beach.

Hilton Boa Vista Resort kommer att ligga på Kap Verde-ön Boa 
Vista. 

Den här satsningen, som är Resort Group PLC:s andra på Boa 
Vista, kommer att bestå av ett 400-rumshotell vid Santa Monica 
Beach. Det är samma fantastiska strandområde där White Sands 
Hotel & Spa, vårt första Boa Vista-projekt, nu byggs. När det står 
klart kommer hotellanläggningen att drivas av de världskända 
hotellägarna Hilton.

Semesterfirare kan förvänta sig femstjärnig lyx, moderna rum 
och fantastiska faciliteter med en mängd restauranger, barer och 
butiker. Dessutom kommer gästerna att ha tillgång till vackra 
swimmingpooler, spa, gym och vattensportcenter.

P R A I A BOA VISTA
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Bikini Beach Club
Bikini Beach Club är Kap Verdes prestigefyllda fritidsanläggning som 
bjuder sina kunder hög servicenivå, bästa mat och dryck samt livemusik 
och DJ:s.

Bikini Beach Club ligger på Blue Lagoon som ligger 40 meter ut i Atlanten vid 
ön Sal.

Bikini Beach erbjuder paket med ett fastställt minimibelopp att spendera och 
möjlighet till uppgradering till en VIP-upplevelse. Det har ett späckat schema året 
runt med temafester och berömda DJ:s. 

Det är öppet för gäster från de närliggande all inclusive-anläggningarna MELIÃ 
Tortuga Beach Resort, MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Llana Beach 
Resort & Spa och Tui Sensimar Cape Verde, och dessutom för gäster från 
andra hotell på ön. Förvänta dig det oväntade 

Bikini Beach Club
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Världskända samarbetspartners
Strategiskt kombinerade med några av världens mest respekterade varumärken

Resort Group PLC gillar att arbeta med några av de bästa varumärkena i världen som strategiska 
samarbetspartners för att sörja för den mest pålitliga servicen, de bästa investeringarna och riktig 
femstjärnig all inclusive-lyx.

Våra strategiska partnerskap inkluderar Meliá Hotels International, världens största operatör av 
hotellanläggningar. Vi har förvaltningsavtal med Meliá Hotels International för att driva delar av våra tre 
anläggningar på ön Sal – MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Tortuga Beach Resort och MELIÃ 
Llana Beach Resort & Spa – och vårt första projekt på Boa Vista, White Sands Hotel & Spa.

Dessutom har vi också två förvaltningsavtal med en av världens mest ikoniska hotellkedjor, Hilton 
Worldwide. De ska driva en av våra nya anläggningar på Boa Vista och ett nytt affärshotell, Hilton 
Praia, beläget i Kap Verdes huvudstad Praia på ön Santiago.

Hotelloperatörer i världsklass
Våra hotellanläggningar drivs enbart av världens mest framstående hotellkedjor

När våra projekt är i drift drivs de av våra kunniga samarbetspartners inom hotellbranschen, vilket hjälper oss att garantera en lyxig gästupplevelse i världsklass och stå för bevisat 
global marknadsföring för hotellanläggningarna. 

• Förvaltningsavtal alla tre Kap Verde-
anläggningarna som är i drift.

• Även avtalade att driva White Sands Hotel &
Spa.

• Ska driva ett nytt affärshotell i Praia, Santiago.

• Även avtalade för en 835-rumsanläggning på
Boa Vista.

• Ska driva en ny hotellanläggning på Boa
Vista.

• Potentiell för ett ytterligare samarbete på
ön.
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Försäljning av våra hotellanläggningar världen över
Viktiga affärsavtal med alla de största researrangörerna

Partnerskap med researrangörer är nyckeln till framgången med våra hotell. Kap Verde är ett snabbt växande turistresmål och där har researrangörerna en väldigt stor roll.

• Hela Europa och i Storbritannien genom sina 
varumärken Thomson och First Choice. 

• Långsiktigt beläggnings- och rumsprisavtal.

• Tysk varierad detaljhandels- och turism-
kooperativ med en omsättning på 
50 miljarder euro. 

• Våra hotell marknadsförs under deras 
turismvarumärke ITS.

• Med över 3 miljoner kunder är Alpitour World 
den ledande italienska resegruppen.

• Viagens Abreu är världens äldsta resebyrå och 
den största reseorganisationen i Portugal.

• Sol Ferias är en av Portugals mest 
framgångsrika researrangörer som erbjuder 
semesterresor över hela världen.

• Marknadsför våra hotell för sina kunder 
i Belgien, Tyskland, Nederländerna 
och Frankrike.

Ett nära samarbete med operatörer säkerställer också en bred representation såväl som specifik demografisk inriktning för att nå rätt publik med vårt budskap och ge oss chansen 
att göra operativa förbättringar.
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Finansiell information
Här kan du läsa mer om varför vår företagsmodell ger en stabil miljö att utveckla kontinuerlig och lönsam 
tillväxt i.

Resort Group har en stark och hållbar affärsmodell med konsekvent tillväxt som har visats under de senaste tre åren. 
Koncernen drar nytta av flera inkomstströmmar och växande intäkter från gästfrihet, eftersom flera av våra projekt är 
färdiga. Vi drar också nytta av den kommersiella intäkts- och försörjningskedjans effektivitet som tillhandahålls av våra 
vertikalt integrerade företag.

TRG erbjuder sina Resort egenskaper utifrån egen försäljning till privata investerare. Köparna drar nytta av en utmärkt 
kapitaltillväxt och en kontinuerlig uthyrningsbidrag så snart som anläggningen är i drift. För mer information besök 
www.trg-property.com.

Kontakta oss
Resort Group PLC har ett enastående rykte inom industrin för utveckling av lyxhotell och ett innovativt synsätt på 
våra fritids- och integrerade affärsverksamheter, vilket skapar en unik och lönsam organisation.

Oavsett om du letar efter nästa investering eller upptäcker Kap Varde för första gången, 
kontakta oss idag.

Huvudkontor The Resort Group PLC.
7-9 Cornwall Lane, Suite 1B, 
Gibraltar, GX11 1AA

IBIDA BLACK LEVEL, S.L. 
Plaza de la Soliridaridad, 12, 
5 floor
29002 MALAGA
SPAIN
ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com 
www.ibidablacklevel.com 
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