


Hoe Serena Bay investeringssucces garandeert

Van beach houses tot luxury suites: voor elke investeerder én vakantieganger 

heeft Serena Bay het perfecte vakantieverblijf. Maar Serena Bay is méér dan een 

verzameling van units. Met een ideale locatie, een ongekende veelzijdigheid en heel 

wat luxevoorzieningen, biedt Serena Bay exact wat de moderne reiziger zoekt op 

Kaapverdië. Ontdek alle troeven in dit artikel.



De ideale locatie
 
Serena Bay is gelegen in Santa Maria. Dit bruisende 

stadje op het Kaapverdische eiland Sal heeft een 

idyllische boulevard met een 8 km lange strook 

hagelwit zand, omgeven door helderturquoise water. 

Een ontspannende strandwandeling of een dag 

vol watersport? In Sal kan het als nergens anders. 

Surfen, duiken, kiten, zeilen… Alle watersporten 

komen er aan bod. 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 kan men dan weer 

citroenhaaien van dichtbij bestuderen. In Kaapverdië 

is het nooit saai!



Ongekende veelzijdigheid
 
Een romantisch verblijf, een avontuurlijke single trip of een heuse familievakantie… Serena Bay 

voldoet steeds aan alle verwachtingen van een zorgeloze vakantie. Iets vergeten thuis? In de 

shopping mall vindt u álles. Of u van uw sportiefste kant laten zien? Haal het competitiebeest 

in u naar boven met een wedstrijdje mini-golf. 

Serena Bay omvat verschillende entiteiten. Voor elk wat wils. Denk maar aan luxury suites, 

beach villas en tower apartments. Centraal tussen de verschillende units heeft Serena Bay 

haar eigen boulevard, geflankeerd met tal van kiosken. Hier flaneert u gezellig langs, tot 

helemaal in de jachthaven met plaats voor wel 150 jachten. Geef hier uw ogen de kost of 

geniet helemaal aan het uiteinde van de pier van een fantastisch diner.



Luxevoorzieningen
 

Met talloze zwembaden, verschillende eetgelegenheden, spa’s en 

fitnessruimtes is Serena Bay een ongelofelijke trekpleister. Tel hier nog 

het waterpretpark, kinderclubs en winkeltjes bij, en u beseft meteen 

dat Serena Bay een toeristische parel is voor jong en oud. De hele site 

is ingericht in een minimalistische, luxueuze stijl, en dankzij het unieke 

ontwerp en doordachte concept genieten alle gasten er van een 

geweldig en onvergetelijk verblijf.



CONTACTEER EEN VASTGOEDEXPERT 

Contacteer de vastgoedexperts van Cabo Verde en bespreek de mogelijkheden  

voor uw investeringsportefeuille.

Investeren in dit exclusief luxeproject? 

t. +32 (0)52 89 50 80 • E. sales@caboverde-resorts.com • w. www.serena-bay.com

https://serena-bay.com/maak-een-afspraak/
mailto:sales%40caboverde-resorts.com?subject=
https://serena-bay.com/


>  Luxeverblijven met zicht op de oceaan

>  100% eigenaar met notariële akte

>  Vaste huurinkomsten van min. 5%, gegarandeerd over 15 jaar

>  Langetermijncontract met solvabele partner

>  Vakantieverblijf voor eigen gebruik tot wel 6 maanden per jaar

>  Prijzen vanaf € 190.000

Een project uit de duizend:  
Serena Bay 
Vanaf € 190.000 wordt u eigenaar van een vakantieverblijf in Serena Bay 

op het Kaapverdische eiland Sal. Dankzij de idyllische toplocatie en het 

luxeconcept verzekert u een mooie huuropbrengsten van min. 5% per jaar. 

Bovendien schaft u zich ook een heerlijk vakantieverblijf aan waar u tot 

wel 6 maanden per jaar kunt doorbrengen. 

Ga naar www.serena-bay.com voor alle informatie!

http://www.serena-bay.com

