
Du kan også bare nyte sol og bad på en av de milelange 
strendene som strekker seg på begge sider av La Manga, 
mot Middelhavet eller Mar Menor. Eller hva med en 
koselig dag på resortens egen strand, La Cala, med 
flott gourmetrestaurant og uforglemmelig utsikt fra 
klippe-traséen.  

KUN EN KORT KJØRETUR UNNA 
I et utvidet område, men fortsatt innen en halvtimes 
biltur, finner du koselige tennis- og padel-tennis anlegg, 
en rekke andre golfbaner samt to store shoppingsenter; 
Espacio Mediterraneo og La Zenia Boulevard. For deg 
som liker byliv er den historiske havnebyen Cartagena og 
regionhovedstaden Murcia to veldig hyggelige alternativ.

FOR HVEM? 
Området passer like godt for alle, uansett alder, og 
uansett tid på året. Her er det en god miks av fastboende 
og ferierende fra stort sett alle verdens land. 

I Murcia-regionen, på sørøstkysten ti mil sør for Alicante 
i Spania, ligger La Manga Club, en 5-stjerners tennis-, 
golf- og livsstil resort for hele familien.  
   Selv om du finner stort sett alt du ønsker inne på 
resorten, som for øvrig er på størrelse med Monaco x 
3, kan det være koselig å oppleve aktiviteter og kultur 
i nærområdet. Fra La Manga Club er det kun en kort 
kjøretur til det meste; sol, bad, windsurfing, kitesurfing, 
dykking, spa, turer i fjellet, enda mer tennis og golf ... 
for å nevne noe. 
   For deg som liker god mat og drikke er stedet perfekt. 
Her finner du alle typer servering, fra sommerens en-
klere og koselige strandbarer, sk. Chiringuitos, til flotte 
spanske og internasjonale restauranter.

LA MANGA CLUB SPORT & LEISURE RESORT 
På La Manga Club Sport & Leisure Resort, som i 2020 
igjen ble valgt til Europas beste golfresort for åttende året 
på rad, finner du blant mye annet; 28 flotte tennisbaner, 
tre velkjente 18-hulls golfbaner, 5-stjerners SPA-hotell 
med stort aktivitetstilbud, mange restauranter og barer. 

LA MANGA CLUB TENNIS CENTRE  
Senteret ligger inne på selve La Manga Club, og er et 
av de viktigste og prestisjetunge utendørs tennissen-
trene i Europa. Arrangør av anerkjente turneringer 
som Davis Cup, Fed Cup og ATP / ITF-arrangementer. 
Anlegget har til sammen 28 tennisbaner: 20 grus-
baner, inkludert en showbane og en hovedbane 
med plass til 1.200 tilskuere, 4 GreenSet baner og 
4 AstroTurf baner. 
   Mange av banene er flombelyste og har sitteplasser 
for tilskuere. 
   Tennissenteret på La Manga Club tilbyr også en 
rekke andre fasiliteter og tjenester, slik som:

• Padeltennis baner
• Resepsjon og tennis pro-shop
• Juniorklubb for barn
• Treningsstudio
• Utendørsbasseng
• Minigolf
• Tennisakademi

Tennisakademiet på La Manga Club tilbyr et bredt 
utvalg av treningsprogram, sommerleir og elite-akad-
emier som passer spillere på alle nivåer og aldre. La 
Manga Club er også et «LTA Official Overseas Train-
ing Centre» og LTA-medlemmers offisielle feriested, 
samt en offisiell partner for Tennis Europe.

WERGELAND & PARTNERS 
– VI HJELPER DEG GJERNE 
Vi, Mona og Tom Wergeland, startet Wergeland & 
Partners da vi flyttet til Spania i 2004-05. Vi har like 
lang fartstid med å hjelpe fremfor alt skandinaviske 
kunder i å realisere den spanske boligdrømmen. 
Uansett om du ønsker en liten ferieleilighet eller ser 
for deg noe større, hjelper vi deg gjerne. Vårt team 
spesialiserer seg også på å finne tomter, for deretter 
å tegne og å bygge drømmeboligen på La Manga 
Club eller et annet sted i regionen for våre kunder. 
Med oss er det enkelt; du forteller hvordan du vil at 
boligen skal være, og vi gjør det konkret med hjelp 
av vår arkitekt og konstruktør, og sammen presen-
terer vi et forslag etter å ha lyttet til dine ønsker og 
behov. Vi vet at prisene vi kan tilby i forhold til andre 

prosjekt og utbyggere i området er attraktive, så det 
pleier å være enkelt å bli enige. Prismessig får du mer 
for pengene med Wergeland & Partners sitt konsept, 
enn ved å kjøpe av en stor utbygger.  
   Selv om du ikke bor i området og heller ikke er i 
Spania, vil du føle nærhet til prosjektet og prosessen 
takket være Tom sine bilder og videoer, og gjennom 
samtaler på mail og telefon med Mona som er binde-
leddet mellom konstruktør, arkitekt og deg. Mona 
bistår deg med materialvalg, farger og innredning, 
noe hun / Wergeland Design har hjulpet flere hundre 
kunder med i løpet av våre 16 år i Spania. Det er en 
trygghet å ha oss noen minutter unna prosjektet, og 
det at vi snakker norsk med kunden og spansk med 
utbygger gjør det enklere for alle parter. 

   

Vil du vite mer, ta kontakt med Mona & Tom 
Wergeland på email: post@wop.no, eller på mobil: 
+34 690 069 719
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