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Een regio met een enorm groeipotentieel
Het aantal toeristen dat jaarlijks afzakt naar Kaapverdië voor een deugddoende vakantie stijgt jaar 
na jaar. Verwacht wordt dat het aantal toeristen in 2021 de kaap van 1 miljoen zal overschrijden. De 
meeste toeristen op Kaapverdië kiezen voor het eiland Sal, waar ook Serena Bay gelegen is. Dankzij 
de leuke bars, zonnige terrasjes, restaurants en winkels is het dé nieuwe place to be. Wie de regio 
vergelijkt met de Canarische Eilanden waar jaarlijks maar liefst 14 miljoen toeristen komen, merkt 
al snel dat het groeipotentieel van Kaapverdië enorm is.

Welkom in Kaapverdië, ook wel de 
Kaapverdische eilanden genoemd.
Een tropische eilandengroep even voorbij de 
Canarische Eilanden, midden in de Atlantische 
Oceaan, op slechts 5,5 uren vliegen van Brussel. 
Kaapverdië ligt nabij de evenaar en heeft dus 
een heerlijk tropisch klimaat en een gematigde 
temperatuur van gemiddeld 26°C, de ideale 
vakantiebestemming voor een zonvakantie dus, 
in de zomer én in de winter.

Parelwitte stranden, helderblauw zeewater en 
een no stress-sfeertje dat u in minder dan geen 
tijd volledig relaxt. De twee meest bekende 
toeristische eilanden zijn zonder twijfel Sal en Boa 
Vista. De lokale bevolking, die grotendeels leeft van 
het groeiende toerisme, is er vriendelijk en gastvrij. 
De politiek is er stabiel en bovendien spelen er 
dankzij de koppeling tussen de escudo – de lokale 
munteenheid – en de euro geen wisselkoersen.

5,5 uren vliegen van Brussels Airport
Luchthaven op minder dan een half uur rijden van het resort

365 dagen zon per jaar
Gemiddelde temperatuur: 25 à 30 °C
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Een luxeresort 
met uitzonderlijke 

troeven

• Eigen privéstrand

• 7 buitenzwembaden

• Verschillende eetgelegenheden

• Padel- en tennisvelden

• Waterpretpark

• Wellness en spa

• Winkels

• Kinderclubs

• Lobby met lounge

• Fitnessruimtes

• En nog zoveel meer!
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Voor elk wat wils

In dit luxeverblijf is er een adults only-zone waar gasten in alle rust 
van een welverdiende vakantie kunnen genieten. Wie met de hele 
familie op reis trekt, kan dan weer terecht in de familiezone van 
het resort, waar er naast een zwembad voor de allerkleinsten, ook 
een waterpretpark en verschillende kinderclubs zijn. Het grootste 
zwembad is de central pool waar iedereen heerlijk kan genieten. 
Dankzij de grote verscheidenheid aan suitetypes en belevingszones 
vindt elke doelgroep, jonge avonturier of groot gezin, hier een ideaal 
vakantieverblijf. Ontdek alle types vanaf pagina 29.

Struinen langs de boulevard of zich uitleven op zee

Het bruisende stadje Santa Maria, waar Serena Bay gelegen is, 
heeft een idyllische boulevard en een 8 kilometer lang hagelwit 
strand, omgeven door helderturquoise water. Kiest u voor een 
ontspannende strandwandeling of begeeft u zich liever op het water 
voor wat watersport? Sal staat namelijk gekend als een luxeoord voor 
watersporters: surfen, duiken, kiten, zeilen... U kunt er werkelijk alle 
watersporten beoefenen. En wie dacht dat men enkel in de Dode 
Zee kon drijven, zit er helemaal naast: het zoutmeer Pedra De Lume 
is een bezoek meer dan waard. In Sharks Bay ontmoet u dan weer 
citroenhaaien. Maar er is natuurlijk nog meer te doen: zo kijkt u in 
The Blue Eye in het prachtige oog van Moeder Natuur…

Het resort telt 777 suites 
die ingericht zijn in een 

luxueuze stijl. 
Dankzij het unieke 

ontwerp en doordachte 
concept van het resort 
genieten alle gasten er 

van een geweldig en 
onvergetelijk verblijf. 
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Het design
van Serena Bay

Serena Bay is een 
architecturale parel waar luxe 
en comfort samenvloeien op  
het parelwitte strand van 
Santa-Maria.
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Lobby
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Restaurant
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Privéstrand
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Verfrissing dankzij 
de 7 buitenzwembaden
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Central pool

Family Park
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Adults only pool
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Swim-up suites
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Rooftopzwembad
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Rooftopbar
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De suitetypes in Serena Bay

In Serena Bay is er een grote verscheidenheid aan suites 
zodat iedereen er kan genieten van een heerlijke vakantie. 
Op de volgende pagina’s ontdekt u de verschillende types. 

De suites

LEGENDE 29



Aqua Park Family Suite

 badkamer

 inkom  slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht

 salon
 slaapkamer

 wc

Moderne open suite (97 m2) met ruim terras 
(20 m2) en gezellige leefruimte. Zicht op de 
oceaan en het Aqua Park.

• 1 tweepersoonsbed
• 2 éénpersoonsbedden
• Ruime badkamer met douche
• Aparte toiletruimte
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Aqua Park Junior Suite

Ruime suite (47 m2) met cosy 
living, aangrenzend terras 
(9,6 m2) en tuintje. Zicht op 
zee en het Aqua Park.

• 1 tweepersoonsbed of 
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met 
douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht
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Swim Up Beach Front Suite

Grote suite (135 m2) op de 
benedenverdieping met groot 
terras (71 m2) en aansluitend 
zwembad. 

• 1 tweepersoonsbed
• Ruime badkamer met 

douche en afgesloten 
toiletruimte

 d
o

u
ch

e

 wc

 inkom

 badkamer

 TV-hoek

 slaapkamer

 terras met zeezicht

 privézwembad

 gemeensch. zwembad
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Swim Up Premium Suite

Ruime suite (47 m2) met cosy 
living, aangrenzend terras 
(9,6 m2) en aansluitend 
zwembad. Zicht op zee.

• 1 tweepersoonsbed of 
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met 
douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht

 privézwembad

 g
e

m
e

e
n

sc
h

. z
w

e
m

b
ad
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Garden Junior Suite

Ruime hotelsuite (47 m2) met 
privéterras (9,6 m2) en tuintje. 
Zicht op het zwembad en 
het strand.

• 1 tweepersoonsbed
• Ruime badkamer met 

douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht
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Junior Suite

Moderne open suite (47 m2) 
met privébalkon (9,6 m2) en 
zicht op het zwembad, de zee 
en het strand.

• 1 tweepersoonsbed of
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met 
douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht
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Premium Suite

Moderne suite (47 m2) met 
privébalkon (9,6 m2) en zicht 
op het zwembad en de zee.

• 1 tweepersoonsbed of
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met 
douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht
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Premium Beach Front Suite

Erg ruime hotelsuite (135 m2) 
met groot terras (71 m2), living 
en jacuzzi. Zicht op zee.

• 1 tweepersoonsbed of 
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met 
douche, bad en afgesloten 
toiletruimte

 jacuzzi

 d
o

u
ch

e

 wc

 inkom

 badkamer

 TV-hoek

 slaapkamer

 terras met zeezicht
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Design Suite

Ruime designsuite (40 m2

of 47 m2) met privébalkon 
(5 m2 of 9,6 m2) en zicht op 
het strand en de zee.

• 1 tweepersoonsbed
• Ruime badkamer met 

douche en afgesloten 
toiletruimte

 badkamer

 inkom
 slaapkamer

 terras met
 lateraal zeezicht
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Presidential Suite

Heel ruime suite (120 m2) met ruim 
privéterras (40 m2) en zicht op zee.

• 1 tweepersoonsbed of
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met douche, 
bad, dressing en afgesloten 
toiletruimte 

• Gezellige living, volwaardige 
keuken en eetruimte

• Jacuzzi op het terras
• Aparte ingang en bar
• Uniek design met luxe 

afwerking in zwart of wit

 slaapkamer

 jacuzzi

 woonkamer

 wasruimte

 douche

 wc

 terras met zeezicht

 badkamer

 dressing

 inkom

 b
u

re
au

/
m

ak
e

 u
p
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Royal Suite

Luxueuze designsuite (245 m2) met 
ruim privéterras (91 m2) en zicht op zee.

• 1 tweepersoonsbed en
2 éénpersoonsbedden

• Ruime badkamer met douche, bad, 
dressing en afgesloten toiletruimte 

• Gezellige living, volwaardige keuken 
en eetruimte.

• Jacuzzi op het terras
• Aparte ingang en bar
• Uniek design met luxe afwerking 

in zwart of wit

 woonkamer

 keuken

 badkamer dressing

 slaapkamer

 slaapkamer

 wc  wc
 douche wasruimte

 inkom

 jacuzzi

 terras met zeezicht

40



41



42



43



44

Alsmaar meer investeerders 
kiezen voor vastgoed als rendabele 
en veilige investering, zowel 
in het binnen- als buitenland. 
Dankzij de combinatie van hoge, 
inflatiebestendige huuropbrengsten, 
weinig zorgen en onderhoud én 
een lage investeringsdrempel, 
wint hotelvastgoed de laatste 
jaren enorm aan populariteit. Een 
ideale investeringskans, ook voor 
beginnende investeerders. 

Investeer in 
Serena Bay en 
verzeker een 
mooie opbrengst 
zonder zorgen

Hotelvastgoed met een gouden randje
Serena Bay biedt investeerders een interessante 
investeringsformule met talloze voordelen:

LUXEPROJECT
Het luxeresort bevindt zich op het strand van Santa Maria  
en telt 777 luxueuze suites met zicht op de helderblauwe oceaan.  

VASTE HUUROPBRENGSTEN
U ontvangt huuropbrengsten van minimum 5%, waarvan 15 jaar 
gegarandeerd*, met optie om uit te stappen zonder verlies.
*Daarna fluctueert de opbrengst naargelang de marktprijzen.

100% EIGENAAR
U wordt eigenaar van de suite en het bijhorende deel grond  
in volle eigendom. De aankoopkosten (registratie & notaris)  
zijn beperkt tot 4%. De aankoop wordt uiteraard notarieel vastgelegd.

SOLVABELE PARTNER
Het luxeresort wordt uitgebaat door een gerenommeerde 
hotelgroep die de markt en de doelgroep als geen ander kennen.

PERSOONLIJK GEBRUIK
4 weken per jaar kunt u zelf afzakken naar uw eigen luxesuite 
op het paradijselijke eiland. Zon, zee, strand, genieten!

01.

02.

03.

04.

05.

06. LAGE INVESTERINGSDREMPEL
Investeren in Serena Bay kan al vanaf € 100.000 volgens meerdere 
formules op uw maat.



Concept en timing
De start van de bouw is voorzien in het 3de kwartaal 2021. De oplevering staat gepland in 2023. 
De aankoop gebeurt in volle eigendom per notariële akte. U wordt dus 100% eigenaar, en 
het pand wordt ingeschreven op het kadaster van Kaapverdië. Er is dus zeker geen sprake 
van erfpacht, noch leasing of time sharing. De geldende wetten zijn in Kaapverdië gebaseerd 
op de Portugese wetgeving en er wordt een uiterst stabiele politiek gevoerd. Bovendien 
spelen er dankzij de koppeling tussen de escudo – de lokale munteenheid – en de euro geen 
wisselkoersen.
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Serena Bay is een project van Cabo Verde Luxury Resorts. 
De bouwgroep heeft meer dan 30 jaar ervaring in binnen- 
en buitenland en verzorgde al meer dan 10.000 transacties 
voor heel wat tevreden klanten. Anno 2020 zet Cabo Verde 
Luxury Resorts steevast in op investeringsopportuniteiten in 
Kaapverdië. Met succes!

De ambitie van Cabo Verde Luxury Resorts reikt ver: een 
uniek project bouwen op een toplocatie. Serena Bay is een 
architecturale parel waar luxe en comfort samenvloeien op  
het parelwitte strand van Santa-Maria.

Cabo Verde Luxury Resorts,  
uw vastgoedpartner in Kaapverdië
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Wilt u meer weten over Serena Bay 
en de investeringsmogelijkheden?
Contacteer ons voor een vrijblijvende 
afspraak en ontdek samen met onze experts 
het prachtige Serena Bay.

www.serena-bay.com
info@serena-bay.com 
+32 (0)52 89 50 80
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CaboBel Resort Group SA  -  www.serena-bay.com

Aan de samenstelling van deze brochure is de grootste zorg besteed en rekening gehouden met de beschikbare informatie. 
Kleine wijzigingen in uitvoering, merken, materialen, afwerking en maatafwijkingen zijn onder voorbehoud.




