
Visningsreiser
Costa Blanca sør

Opplev den spanske livsstilen mens du
bor på de beste hotellene i området

Se alle de mest eksklusive prosjektene
langs kysten med vårt erfarne team

Book din private omvisning med oss i dag!



Vi på Efficax har satt sammen en pakke for visninger av de flotteste prosjektene langt
kysten av Costa Blanca, samt hatt i tankene at man skal få nyte det Spania har å tilby.

Efficax tilbyr
Vi dekker hotell, inntil 3 netter på
dobbeltrom for 2 personer eller i
leilighet hvis tilgjengelig/ønskelig
Transport til og fra flyplassen
Frokost på hotellet
Lunsj alle dager med visninger

Visningsreise med  Efficax

Ekstra ved kjøp av nytt prosjekt:
Refunderer flybilletter inntil 5000 kr 
Inntil 3 ekstra netter på hotellet
Inkluderer i kjøpet diverse ekstrautstyr
eller gavekort på møbler på minimum
3000 euro, vil variere oppover
avhengig av prosjekt og prisklasse

Dette har vi kombinert med opphold på de beste hotellene i området hvor man kan
slappe av mellom visninger og oppleve området.



Hotell Dona Monse - Los Balcones

Om hotellet
The flotte hotellet Dona Monse ligger i området,
Los Balcones. Meget nære et etablert
boligområde og omtrent 10 minutter med bil til
strendene og Torrevieja sentrum
 
Dona Monse tilbyr luksuriøse rom og fasiliteter.
inkludert en cafe, Pink Cafe, med basseng på
takterrassen som har en spektakulær utsikt,
samt den populære restauranten El Cucharón.
 
Hotellet tilbyr også sitt eget SPA og Wellness
senter, samt et treningsrom. Absolutt et av de
beste stedene for å lade opp mellom visninger.



Om hotellet:
Hotell La Laguna ligger i området Dona Pepa,
Ciudad Quesada. Bare 7 minutter med bil til
den vakre stranden i Guardamar. 
 
Hotellet tilbyr et fantastisk bassengområde,
hager og uteservering, samt et eget SPA med
alle type behandlinger. Et perfekt sted å slappe
av mellom visninger. 
 
Det ligger flere moderne nybygg prosjekter i
området. Nære golf, strand, restauranter og
fasiliteter. I tillegg til å være et aktivt område
året rundt,

Hotell La Laguna - Dona Pepa



Hotell Thalasia - San Pedro

Om hotellet:
Liggende bare et par hundre meter fra
stranden, San Pedro sentrum og Mar Menor.
Midt mellom et stort utvalg av spennende nye
prosjekter under oppføring på Costa Blanca og
Costa Calida. 
 
Hotellet har en utrolig utsikt og beliggenhet og
tilbyr et stort utvalg av behandlinger og
aktiviteter. Marina SPA som tilbyr diverse
behandlinger og massasje, paddel-tennis på
takterrassen, sykkel og turterreng, dykking og
vannsport. Det er også et stort utvalg av
golfbaner i området. 



Vi har lagt vekt på at man både skal få et inntrykk av områdene og forskjellene med de ulike
plassene. Derfor bruker vi en del av visningen på å bli kjent med strendene, byene,
nærområdene og fasiliteter
 
Så vil vi selvfølgelig ta dere med på de beste prosjektene langs kysten som treffer deres kriterier.
Visningsprogrammet blir spesial tilpasset hver enkelt kunde og under finner du et typisk oppsett
for en visningstur

Viewing schedule

Dag 1 - Ankomst
Hentet på flyplassen og innsjekk på hotellet
Litt informasjon om det planlagte opplegget (mulighet for litt mat på
hotellet)
Noen timer med visninger av aktuelle områder og bli bedre kjent med hva
dere ser etter
Tilbake til hotellet eller om ønsket sted

Dag 2 - Visninger av nye prosjekter
Hentet på hotellet 1000-1030
Introduksjon på kontoret og informasjon om kjøpsprosessen og det
juridiske
Visninger på aktuelle prosjekter i området
Rundt 1400-1430 - Inkludert lunsj med agenten
Tilpasser visningene etter lunsjen til første inntrykkene
Ferdig ca 1800 og kjørt tilbake til hotellet eller ønsket sted

Dag 3 - Informasjon, visninger og oppsummering
1000-1030: Et raskt oppsummeringsmøte med agenten på hotellet
Visninger av noen få prosjekter og evt visning igjen av de mest aktuelle
Rundt 1400-1430 - Inkludert lunsj med agenten
Se igjen de mest aktuelle prosjektene, hvis ønskelig
Informasjon og gjennomgang på kontoret eller hotellet
Evt signering av reservasjonsavtale hvis man har funnet sin
drømmeplass i Spania



Nye prosjekter

Efficax inkluderer opptil 15 000 euro i gaver

Merk: Tilbudet vil variere avhengig av pris og valgt prosjekt

Det er nå mange spennende eksklusive prosjekter under oppføring lang kysten på
Costa Blanca. Vi vil vise dere alle mulighetene tilgjengelig under visningsturen.
Villaer, leiligheter, rekkehus og penthouse enheter. Prosjekter ved havet, med utsikt,
spa anlegg, gym, nære golf og mye mer. 
 
Det er virkelig verdt å merke seg forskjellen i kvalitet på både materialer og
konstruksjonsprosessen. Det er nye lover gjeldende isolering, ventilasjon, vinduer og
romstørrelser som gir en helt annen kvalitet på boligen.
 
Efficax vil forhandle med utbygger, samt selv inkludere ekstra utstyr som hvitevarer,
aircondition, markise, pergola og møbler av en verdi opptil 15 000 euro.
 

Vi  b is tår  forhandl ingen ovenfor  utbygger  for  å få  den beste avta len

Ef f icax v i l  fø lge opp byggeprosessen hele ve ien på d ine vegne

Kval i te tss ikr ing av l isenser  og bankgarant ier

Tet t  oppfølgning og serv ice før  og et ter  over takelse

Ta vare på d ine in teresser  ovenfor  utbygger

Ef f icax v i l  a l l t id  ink luderer  ut ro l ige ekst ra t i lbud for  våre kunder



OASIS BEACH
EL RASO

 

Fantastisk prosjekt i El Raso,
bare noen få minutter fra

stranden i Guardamar. Store
grønne fellesområder,

basseng, innendørs basseng,
SPA, garasje og bygget i

høyeste kvalitet.

FRA €166 000

 

Et lite utvalg av 

våre prosjekter



BALI 
PUNTA PRIMA

 

Utrolige fellesområder
Gym
Jacuzzi og sauna
Gulvvarme i baderom
Preinstallert AC
Store terrasser
Spektakulær havutsikt

FRA €183 000

 



OCEANIC 
FRA 465 000 EURO

Luksuriøse villaer med en helt
spektakulær utsikt utover

Guardamar og middelhavet.
Moderne design og lekkert interiør,
infinity basseng, garasje, kjeller og 
alle oppgraderinger og detaljer du

kan drømme om



GREEN HILLS 
- LOS DOLSES

 

3 soverom og 2 bad
Innendørs basseng
Store grønt områder
Gym
Garasje
Gulvvarme i baderom
Store terrasser
Nære alle fasiliteter

FRA €162 000

 



Allegra Residencial tilbyr nå disse
utrolige boligene med et tidløst

design. Konstruert etter høyeste
standard og med de beste

materialene med et varmt og
moderne interiør design. Velg mellom

bakkeplan med store hager,
toppetasje med privat takterrasse,

rekkehus og villaer

ALLEGRA
DONA PEPA

 

FRA €189 000

 



Takk Efficax for hjelpen med å finne vår vakre leilighet, innen
en spaserturavstand til en fantastisk strand og alle fasiliteter.
Jeg anbefaler sterkt denne svært profesjonelle megleren for
deres profesjonelle service (og etter service). Ikke nøl med å
kontakte Truls.

Mikael Jonsson

Takket være Efficax og Truls, kjøpte vi en flott leilighet, i
perfekt stand - og med flott havutsikt - alt gikk veldig enkelt.
Alle juridiske ting ble håndtert av Britta - og gikk også helt
uten problemer. Vi anbefaler sterkt Efficax og Truls - selv om
vi er svenske - og ikke norske :-)

Paul Williams

Vi har kjøpt bolig gjennom Truls og Efficax og sitter bare
igjen med positive opplevelser. Imøtekommende og
profesjonelt fra første kontakt til overtagelse. Anbefales på
det varmeste.

Roger Bjorkman

See more references in our webpage

I vårt søk etter et passende hjem i Spania har Efficax og
Truls Tangstads faglige engasjement vært uvurderlig. Takket
være denne dedikerte salgsagenten og hans kollega har vi
nå funnet vårt spanske paradis i La Mata Torrevieja. De har
alltid vært tilgjengelige, assistert med all mulig informasjon
og nødvendig juridisk bistand...

Jorn Lundby

Referanser



Tanker og ønske om å kjøpe bolig
på Costa Blanca.
Deltar på Efficax sitt planlagte
visningsopplegg

Visningsturene er hovedsakelig basert på nye prosjekter under oppføring. Hvis vi
ikke finner det dere ser etter blant de nye prosjektene vil vi selvfølgelig også lete i
resalg markedet etter bolig passende deres kriterier. (se egne vilkår). 
 
Vi bestiller hotell til dere når vi har avtalte datoer for avreise. Flybilletter bestiller og
betaler reisende selv. Det gir dere oversikt over avreise/adkomst og foretrukket
flyplass. (Billetter vil blir refundert ved kjøp av nybygg).

Vilkår for visningstur

Forebehold

Ledige rom på de utvalgte hotellene
Planlagt og bestilt visningsreise med Efficax i forkant av nedreise
Søndager er ikke dekket, siden alle prosjekter er stengt denne dagen
For tilbakebetaling av flybilletter må det vises til de aktuelle billettene
Delta på det planlagte opplegget for visningstur
Alle utlegg blir tilbake betalt ved signering av kontrakt og innbetaling av første
depositum 
Inkludert ekstra utstyr gjelder fra utvalgte butikker og leverandører 

 
Hvis man bruker Efficax sin visningsreise til å se andre boliger og prosjekter med andre
agenter eller alene eller ikke ønsker å delta på visningene forebeholder Efficax retten til å
kansellere hotellet, og/evt fakturere for hotell, kostnader og medgått tid.

Finansieringsbevis eller lignende
Delta i planleggingen av reisen
med ønskede kriterier og fleksible
reisedatoer



Om Efficax

 

Efficax har sitt fokus på å veilede potensielle kjøpere igjennom det spanske
boligmarkedet. Vår salgsavdeling snakker norsk, spansk, engelsk, svensk, dansk, fransk
og tysk. Selskapets eiere og ansatte har lang erfaring innen kjøp og salg av eiendom i
Spania med flere hundre boliger solgt i løpet av årene. Vårt hovedområde strekker seg
fra Alicante til La Manga.

Ved å jobbe direkte med alle utbyggerne har det gitt oss innsikt og erfaring når det
kommer til lisenser, garantier, materialkvalitet og konstruksjonskvalitet. Vår erfaring er din
sikkerhet. Våre agenter vil bistå deg helt fra start til slutt, og vår jobb slutter ikke når du
fullfører kjøpet. Vi er stolte av vår nære oppfølging etter at du har fått nøklene til ditt nye
hjem.

Vår erfaring er din sikkerhet



6 5 6  4 0 0  4 0 0

Info@efficaxspain.com / www.efficaxrealestate.com

E F F I C A X  R E A L  E S T A T E

Avenida del agua 

 03188 Torrevieja

Alicante


