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Uma região com um enorme potencial de crescimento
A quantidade de turistas que visita Cabo Verde anualmente para umas férias tem vindo a aumentar 
todos os anos. A população local vive sobretudo da atividade do turismo. Espera-se que a quantidade 
de turistas em 2022 supere 1 milhão. A maioria dos turistas que visitam Cabo Verde, optam pela 
ilha do Sal, onde o Serena Bay se encontra. Graças aos agradáveis bares, esplanadas ensolaradas, 
restaurantes e lojas, o Serena Bay é a nova atração. Quem compara a região com as ilhas Canárias, 
que recebem anualmente 14 milhões de turistas, percebe que Cabo Verde tem um enorme potencial 
de crescimento.

Bem Vindo a Cabo Verde, também conhecido 
pelas ilhas cabo-verdianas.
Um arquipélago de ilhas tropicais, apenas um 
pouco além das ilhas Canárias, no meio do 
Oceano Atlântico, a apenas 3,5 horas de avião de 
Lisboa. Cabo Verde situa-se perto do equador, 
pelo que o arquipélago tem um clima tropical 
fantástico e uma temperatura moderada de 
cerca de 26 °C em média, o que o torna no 
destino preferido para umas férias ensolaradas, 
tanto no verão como no inverno.

Praias de areia branca como pérolas, água de um 
azul claríssimo e um ambiente sem stress, que o 
irá relaxar em segundos. As duas ilhas turísticas 
mais conhecidas são, sem dúvida, a ilha do Sal e 
Boa Vista. A população local, que vive sobretudo 
da atividade em crescimento do turismo, 
é simpática e hospitaleira. A política é estável e, 
além disso, graças à ligação entre o escudo - 
a moeda local - e o euro, não existem taxas 
de câmbio.

3,5 horas de voo desde o aeroporto de Lisboa
Aeroporto a menos de meia hora de carro do empreendimento

Sol o ano todo
Temperatura média: 25 a 30 °C
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Bloco A Bloco D

Lojas

Bar de praia

Suites Acesso Piscina

Área familiar Área mista
Zona para adultos

Aqua Park

Bloco F
Bloco C

Suites presidenciais 
e reais

Suites presidenciais 
e reaisBloco E

Bloco B

Entrada & VIP

Suites Acesso Piscina

Bar de praia
Bar de praia
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Um 
empreendimento 

de luxo com  
trunfos especiais

• Praia privada única

• 7 piscinas exteriores

• Diversa restauração

• Campos de padel e de ténis

• Parque aquático

• Wellness e spa

• Lojas

• Clubes para crianças

• Entrada com lounge

• Salas de fitness

• E muito mais!
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Para todos os gostos

Este hotel de luxo tem uma zona exclusiva para adultos, onde os 
hóspedes podem desfrutar das suas férias em toda a tranquilidade. 
Quem deseja ir de férias em família, pode desfrutar das instalações 
da zona para famílias do empreendimento, onde, para além de 
uma piscina para os mais pequenos, também se encontra um 
parque aquático e diversos clubes para crianças. A piscina maior 
é a piscina central, acessível a todos. Graças à grande variedade 
de tipos de suites e zonas de experiências, todos os grupos alvo, 
desde os aventureiros às grandes famílias, irão encontrar neste 
empreendimento o destino de férias ideal. Descubra todos os tipos 
desde a página 29.

Passear pelo calçadão ou desfrutar do mar

A animada cidade de Santa Maria, onde fi ca o Serena Bay, tem 
um passeio idílico e uma praia arenosa de 8 quilómetros de 
comprimento, rodeada por águas turquesa límpidas. Deseja dar um 
passeio descontraído à beira mar ou prefere praticar um desporto 
aquático? A ilha do Sal está conhecida como um destino luxuoso 
para desportos aquáticos: surf, mergulho, kiting, vela... Nesta ilha 
é possível praticar todos os desportos aquáticos. E para quem 
pensava que só se podia fl utuar no Mar Morto, estão enganados: 
vale a pena visitar o lago salgado Pedra de Lume. Na baía dos 
tubarões é possível visitar os tubarões-limão. Mas ainda há muito 
mais atividades a praticar: por exemplo em no Olho Azul é possível 
olhar a Mãe Natureza diretamente nos olhos...

O empreendimento conta 
777 suites decoradas num 

estilo luxuoso. Graças 
ao design único e ao 

conceito bem pensado do 
empreendimento, todos 
os hóspedes desfrutam 

de uma estadia fantástica 
e inesquecível.
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O design
de Serena Bay

Serena Bay é uma pérola 
arquitetónica onde o luxo e 
o conforto se conjugam na 
bonita praia de areia branca 
de Santa Maria.
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Entrada

Restaurante
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Praia privada
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Refresque-se com as 
7 piscinas exteriores
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Piscina central

Parque familiar
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Suites Acesso Piscina

Piscina só para adultos
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Bar no telhado

Piscina no telhado
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Os tipos de suites do Serena Bay

No Serena Bay existem diversos tipos de suites para que 
todos possam desfrutar de umas fantásticas férias. Nas 
páginas seguintes, irá descobrir os diversos tipos.

As suites
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Suite Familiar Parque Aquático Suite Júnior Parque Aquático

 bathroom

 entrance  bedroom

 terrace with lateral
 ocean view

 lounge
 bedroom

 wc

Suite moderna e aberta 
(97 m²) com terraço espaçoso 
(20 m²) e um espaço de 
convívio agradável. Vista para 
o oceano e para o Parque 
Aquático.

• 1 cama de casal
• 2 camas individuais
• Casa de banho espaçosa 

com duche
• Sanitários em separado

Suite espaçosa (47 m²) com 
sala de estar agradável, 
terraço adjacente (9,6 m²) e 
jardim. Vista para o oceano e 
para o Parque Aquático.

•  1 cama de casal ou 2 
camas individuais

• Casa de banho espaçosa 
com duche e WC

 bathroom

 entrance
 bedroom

 terrace with
 lateral ocean viewQuarto

Schlafzimmer

Terraço com vista 
lateral para o mar

Sala de estar

Entrada

Casa de banho
WC

Quarto

Terraço com vista 
lateral para o mar

Entrada

Casa de banho
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Suite Acesso Piscina Vista Praia Suite Acesso Piscina Prémio

Grande suite (135 m²) no 
rés-do-chão com terraço 
espaçoso (71 m²) e piscina 
adjacente.

• 1 cama de casal
• Casa de banho espaçosa 

com duche e WC fechado

Suite espaçosa (47 m²) 
com sala de estar agradável, 
terraço adjacente (9,6 m²) e 
piscina contígua. Vista para 
o mar.

• 1 cama de casal ou 2 
camas individuais

• Casa de banho espaçosa 
com duche e WC

 s
ho

w
e

r

 wc

 entrance

 bathroom

 TV area

 bedroom

 terrace with ocean view

 private
 swimming pool

 shared swimming pool

 bathroom

 entrance
 bedroom

 terrace with
 lateral ocean view

 private
 swimming pool

 s
h

ar
e

d
 s

w
im

m
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g
 p

o
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Terraço com vista lateral para o mar

Piscina privada

Entrada

D
u

ch
e

Quarto

Piscina comum

Casa de banho
Piscina 
privada

Terraço com vista 
lateral para o mar

Quarto

P
is

ci
n

a 
co

m
u

m

Entrada

Casa de banho

Sala de estar
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Suite Jardim Junior Suite Junior

Suite de hotel espaçosa (47 
m²) com terraço privado (9,6 
m²) e jardim. Vista para a 
piscina e para o mar.

• 1 cama de casal
• Casa de banho espaçosa 

com duche e WC

Suite moderna e aberta (47 m²) 
com varanda privada (9,6 m²) e 
vista para a piscina, o mar 
e a praia.

• 1 cama de casal ou 
2 camas individuais

• Casa de banho espaçosa 
com duche e WC

 bathroom

 entrance
 bedroom

 terrace with
 lateral ocean view

 bathroom

 entrance
 bedroom

 terrace with
 lateral ocean view

Casa de banho

Quarto

Terraço com vista 
lateral para o mar

Entrada

Casa de banho

Quarto

Terraço com vista 
lateral para o mar

Entrada
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Suite Prémio Suite Prémio Vista Praia

Suite moderna (47 m²) com 
varanda privada (9,6 m²) e 
vista para a piscina e o mar.

• 1 cama de casal ou 
2 camas individuais

• Casa de banho espaçosa 
com duche e WC

Suite de hotel espaçosa (135 m²) com 
grande terraço (71 m²), sala de estar e 
jacuzzi. Vista para o mar.

• 1 cama de casal ou 
2 camas individuais

• Casa de banho espaçosa com duche, 
banheira e WC fechado

 hot tub

 s
ho

w
e

r

 wc

 entrance

 bathroom

 TV area

 bedroom

 terrace with ocean view

 bathroom

 entrance
 bedroom

 terrace with
 lateral ocean view

Casa de banho

Quarto

Terraço com vista 
lateral para o mar

Entrada

Entrada

Canto para televisão

Terraço com vista para o mar

Jacuzzi

D
u

ch
e

Quarto

Casa de banho
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Suite Design Suite Presidencial

Suite design espaçosa (40 m² 
ou 47 m²) com varanda privada 
(5 m² ou 9,6 m²) e vista para a 
praia e para o mar.

• 1 cama de casal
• Casa de banho espaçosa 

com duche e WC

Suite muito espaçosa (120 m²) com 
terraço privado espaçoso (40 m²) 
e vista para o mar.

• 1 cama de casal ou 2 camas 
individuais

• Casa de banho espaçosa com 
duche , banheira, vestiário e 
WC fechado

• Sala de estar agradávelb e sala 
de jantar

• Jacuzzi no terraço
• Entrada em separado e bar
• Design único com 

acabamento de luxo em preto 
ou branco

 bedroom

 hot tub

 living room

 laundry
 room

 shower

 wc

 terrace with ocean view

 bathroom

 walk-in closet

 entrance

 d
e

sk
/

d
re

ss
in

g
 t

ab
le

bathroom

entrance
bedroom

terrace with
lateral ocean view

Casa de banho

Quarto

Terraço com vista 
lateral para o mar

Entrada

Casa de banho

Duche

Vestiário

Entrada

Sala de estar

Quarto

Jacuzzi

Terraço com vista para o mar

es
cr

iv
an
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h

a/
to

u
ca

d
or

Espaço de 
lavandaria
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Royal Suite

Suite com design luxuoso (245 m²) com 
terraço privado espaçoso (91 m²) e vista 
para o mar.

• 1 cama de casal e 2 camas 
individuais

• Casa de banho espaçosa com duche, 
banheira, vestiário e WC fechado

• Sala de estar agradável, cozinha 
equipada e sala de jantar.

• Jacuzzi no terraço
• Entrada em separado e bar
• Design único com acabamento de 

luxo em preto ou branco

 living room

 kitchen

 bathroom walk-in closet

 bedroom

 bedroom

 wc  wc
 shower

 laundry
 room

 entrance

 hot tub

 terrace with ocean view

Entrada

Duche

Casa de banho

Quarto

Quarto

Terraço com vista para o mar

Jacuzzi

Sala de estar

Küche

Vestiário

Espaço de 
lavandaria

4140
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Conceito e prazo
A entrega do projeto acabado está prevista para o final de 2023 ou início de 2024. A compra é 
efetuada em plena propriedade com escritura pública. Fica proprietário a 100%, e o edifício é 
inscrito no registo predial de Cabo Verde. Não se trata, portanto, de arrendamento enfitêutico, 
leasing ou time sharing. As leis em vigor em Cabo Verde baseiam-se na legislação portuguesa 
e a política é extremamente estável. Além disso, graças à ligação entre o escudo - a moeda 
local - e o euro, não existem taxas de câmbio.

4544

Cada vez mais investidores optam 
pelo imobiliário como investimento 
seguro e lucrativo, tanto no próprio 
país como no estrangeiro. Graças 
à combinação de receitas altas e à 
prova da inflação, poucos cuidados 
e manutenção e um valor de 
investimento acessível, os imóveis 
hoteleiros têm vindo a ganhar em 
popularidade nos últimos anos.  
Uma oportunidade de investimento 
ideal, também para os investidores 
em fase inicial.

Invista no 
Serena Bay e 
assegure-se de 
boas receitas sem 
dificuldades

Imóveis hoteleiros com mais-valia
O Serena Bay proporciona aos investidores uma fórmula de 
investimento interessante com inúmeras vantagens:

PROJETO DE LUXO
O empreendimento de luxo encontra-se na praia de Santa Maria e 
conta 777 suites luxuosas com vista para o oceano límpido e azul.

RENDIMENTOS DE RENDAS FIXOS
Poderá obter um rendimento de rendas de, no mínimo, 5%, garantido ao 
longo de 15 anos*, com a opção de venda sem perdas de rendimento.
* Após este período, as receitas flutuam em função dos preços do mercado.

PROPRIETÁRIO A 100%
Adquire a propriedade plena da suite e do respetivo terreno.  
As despesas de aquisição (registo e escritura pública) limitam-se a 4%.  
A compra é naturalmente objeto de escritura pública.

PARCEIRO SOLVENTE
O empreendimento de luxo é explorado por um grupo de hotelaria 
de renome que conhece o mercado e o público alvo como ninguém.

UTILIZAÇÃO PESSOAL
Durante 4 semanas por ano, poderá desfrutar da sua suite de  
luxo numa ilha paradisíaca. Sol, mar, praia, desfrutar!

01.

02.

03.

04.

05.

06. BAIXO LIMIAR DE INVESTIMENTO
O investimento no Serena Bay é possível já a partir de 100 000€,  
com diversas fórmulas à sua medida.



Serena Bay é um projeto da Cabo Verde Luxury Resorts.  
O grupo de construção tem mais de 30 anos de experiência no 
país e no estrangeiro e já realizou mais de 10.000 transações 
para muitos clientes satisfeitos. Em 2020, a Cabo verde Luxury 
Resorts concentra-se nas oportunidades de investimento em 
Cabo Verde. Com sucesso!

A ambição da Cabo Verde Luxury Resorts tem um vasto alcance: 
construir um projeto único numa localização de topo de gama. 
Serena Bay é uma pérola arquitetónica onde o luxo e o conforto 
se conjugam na bonita praia de areia branca de Santa Maria.

Cabo Verde Luxury Resorts,  
o seu parceiro imobiliário  
em Cabo Verde

Deseja ficar a saber mais sobre o 
Serena Bay e sobre as possibilidades de 
investimento? 
Contacte-nos para uma entrevista sem 
compromissos e descubra, juntamente com os 
nossos profissionais, a bela Serena Bay.

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

A presente brochura foi compilada com o maior cuidado, tendo em conta as informações disponíveis.  
Poderão ocorrer pequenas alterações de execução, marcas, materiais, acabamentos e dimensões.


