
INWESTYCJA W APARTAMENTY NA WYSPACH
ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Nr oferty SM/ELWZP1/2019 IDEALNA LOKATA KAPITAŁU!

Oferujemy możliwość doskonałej lokaty kapitału w
nieruchomości na Wyspach Zielonego Przylądka!

Oferta składa się z kilku inwestycji (kompleksów wypoczynkowych)
na  wyspach  Sal  i  Boa  Vista.  Każdy  kompleks  został  unikalnie
zaprojektowany i posiada bogaty zespół obiektów, w tym baseny
bez  krawędzi,  wysokiej  jakości  restauracje,  bary,  sklepy  i  kluby
sportowe.  Wszystkie  projekty  wybudowano  we  współpracy  z
największym  na  świecie  operatorem  hotelowym,  Meliá  Hotels
International, który obsługuje kompleksy wypoczynkowe pod jego
5-gwiazdkową  marką  MELIÃ.  Bogaty  wybór  nieruchomości
obejmuje  apartamenty  z  basenami  i  jacuzzi,  penthousy   oraz
dwupoziomowe rezydencje, dla tych którzy chcą posiadać większe i
bardziej  elastyczne  zakwaterowanie.  Do  wyboru  są  również
ekskluzywne wille z prywatnymi basenami. Każdy z prezentowanych
kompleksów  wypoczynkowych  oferuje  inwestorom  możliwość
spójnych,  trwałych  i  stabilnych  dochodów  z  wynajmu  za
pośrednictwem hotelowego programu wynajmu.

Nabycie prawa własności nieruchomości
Od 192 450 €
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości
Od około 12.000 €

Niewątpliwym atutem,  oprócz  gwarantowanych  zysków i  wzrostu
kapitału w przedziale 6%-9%, jest całoroczna słoneczna pogoda  i
rozwijający się rynek turystyczny w stabilnym i niezależnym kraju o
doskonałych stosunkach dyplomatycznych, co zapewnia imponujące
warunki ekonomiczne i środowiskowe dla zyskownych inwestycji w
nieruchomości. Dlaczego warto zainwestować w nieruchomości na
Wyspach Zielonego Przylądka? Główne powody to: 
• Spektakularny wzrost turystyki o 115% od 2000 roku
• Rozwój przemysłu turystycznego oraz rządowa strategia na rzecz 
długoterminowego rozwoju turystyki kraju jako kluczowy czynnik 
napędzający siłę lokalnej gospodarki, ze spodziewanym dalszym 
5% wzrostem w tym roku
• Doskonały słoneczny klimat przez cały rok z temperaturą 25-28oC
bez burz, huraganów, trzęsień ziemi
• 112 bezpośrednich lotów tygodniowo z 32 krajów na świecie, a lot
z Polski trwa poniżej 7 godzin
• Renomowany słoneczny kierunek z jednymi z najlepszych i 
najpiękniejszych plaż na świecie i egzotycznymi krajobrazami

Wszelkich informacji na temat inwestycji udziela
Edyta Lichman - Tworkiewicz tel. +48 501 078 049

Przedmiot oferty Apartamenty

Rodzaj sprzedaż

Rynek Pierwotny lub wtórny

Lokalizacja Republika Zielonego 
Przylądka- Wyspa 
Sal, Boa Vista

Stan prawny własność

Przeznaczenie Mieszkalne lub na 
wynajem

Wzrost kapitału 6%-9%

Biuro Obrotu Nieruchomościami          e-mail: info@lichman-nieruchomosci.com    tel. (42) 630-99-99; 630-99-68
Poradnictwo Majątkowe Krystyna Lichman,         www.lichman-nieruchomosci.com    tel. +48 501 078 049
91-414 Łódź, ul. Nowomiejska 5                                                           fax. (42) 630 99 78



Inwestor ma do wyboru m.in. prezentowane poniżej typy apartamentów w kompleksach
wypoczynkowych: 

APARTAMENTY TYPU A:

Biuro Obrotu Nieruchomościami          e-mail: info@lichman-nieruchomosci.com    tel. (42) 630-99-99; 630-99-68
Poradnictwo Majątkowe Krystyna Lichman,         www.lichman-nieruchomosci.com    tel. +48 501 078 049
91-414 Łódź, ul. Nowomiejska 5                                                           fax. (42) 630 99 78



APARTAMENTY TYPU B (z ogródkiem):

APARTAMENTY TYPU D (możliwość nabycia z ogródkiem lub bez):
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91-414 Łódź, ul. Nowomiejska 5                                                           fax. (42) 630 99 78



APARTAMENTY TYPU E (z ogródkiem):

APARTAMENTY TYPU L:

Biuro Obrotu Nieruchomościami          e-mail: info@lichman-nieruchomosci.com    tel. (42) 630-99-99; 630-99-68
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91-414 Łódź, ul. Nowomiejska 5                                                           fax. (42) 630 99 78


