
Boligformidling | Kjøp og salg 
Veiledning | Fra visning til innflytting

Møbler & interiør | Oppussing

Noen drømmer 
er virkelige...
Siden 2004 har vi hjulpet skandinavere med 
å kjøpe bolig i Spania. La oss hjelpe deg også.



Ved golfbanen eller stranden?

La Manga Club er en av Europas fineste resorts 
for ferie, sport og fritid. Her finner du vakker 
natur, flott utsikt til Mar Menor og Middel-
havet. Vi kan tilby mange boalternativer, og 
rett utenfor døren ligger tre førsteklasses 
golfbaner, 28 tennisbaner, 5-stjerners hotell, 
SPA, treningssenter og et rikt utvalg av butik-
ker, restauranter og barer.

Nybygd villa på 160 m2 
3 sov / 3 bad 
fra 445.000 € 

MANGE MULIGHETER PÅ VELKJENTE LA MANGA CLUB

Leiligheter, rekkehus og villaer med ett til fire 
soverom. Resorten har 5- stjerners hotell og 
SPA, dagligvarebutikk, tennis, golf, sol, bad og 
flere koselige restauranter. En aktiv resort som 
lever sommer og vinter.

Priser: Kontakt oss for oversikt, vi tilbyr
nye og brukte boliger i alle prisklasser.

POPULÆR RESORT
MED GOLF OG SPA

LA MANGA CLUB

MER MENOR GOLF RESORT

KOM
PÅ VISNING!

Bestill privat visning
eller ta kontakt når

du er i området

Vi hjelper deg å finne din bolig
Wergeland & Partners er en av de ledende boligformidlerne til skandinavere på Costa Cálida/Costa 

Blanca sør. Vi har bodd her siden 2004 og kjenner markedet godt. Vår lokalkunnskap og vårt samarbeid 

med nøye utvalgte partnere, kommer deg til gode som kunde. I tillegg til å veilede deg gjennom kjøps-

prosessen, hjelper vi deg gjerne med interiør og møblering. Du vet alltid hvor du finner oss.
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jDaglige direktefly 

til og fra Norge

SPANIA

Murcia
Alicante

LOS ALCÁZARES

NYE VILLAER NÆR STRANDEN

Nybygde villaer i kystlandsbyen Los Alcázares. 
Kort avstand til nydelige strender og kun 15 
min. til shoppingsenteret La Zenia Boulevard. 

Villa 3 sov/2 bad fra 224.000 € 

ENEBOLIGER MED BASSENG

Villaer i to etasjer med takterrasse, hage og 
privat basseng til meget gunstig pris! Topp 
beliggenhet mellom hav og spansk landsby. 

Villa 3 sov/3 bad fra 259.900 € 

SAN PEDRO 

DEL PINATAR

Villaer, rekkehus og leiligheter kun 350 m fra 
havet. Nær båthavn, servering og golfbaner.

Priser: Kontakt oss for oversikt, vi tilbyr 
nye og brukte boliger i alle prisklasser.

UTSIKT TIL MIDDELHAVET

TORRE DE LA HORADADA

NB! Alle priser: pluss kjøpsomkostninger. Vi kan hjelpe deg med gode finansieringstilbud!



Vil du ha hjelp med møbler og  interiør, 
eller har du planer om å pusse opp? 

Ta kontakt – vi finner løsningene!

MONA WERGELAND 
MONA@WOP.NO
TLF: +34 690 069 809

GJØR
DET FINT

INNE & UTE
Innredning 

og oppussing
i Spania

MONA WERGELAND har helt siden 2007 hjulpet 
kunder med interiør og oppussing i Spania. I tillegg 
til innredning av boliger har Mona designet flere 
offentlige miljøer som barer, restauranter, lob-

byer og en teaterfoajé. Tilbake i 2004 startet Mona 
meglerfirmaet Wergeland & Partners sammen med 
sin ektemann, Tom. I dag har W&P også et helt eget 
møbel- og interiørkonsept, Wergeland Design. 

WOP.NO


