
– Her er alt vi ønsker oss
DEN TIDLIGERE fotballspilleren, 
hoppsjefen, sportsdirektøren og 
TV-toppen hadde gjort som nord-
menn flest. Kjøpt hytte på fjellet.
 – Men vi brukte den lite. I tillegg 
hadde jeg fryst så mye i hoppbakker 
i mitt liv at vi snart begynte å tenke 
på feriebolig i Spania. 
 Flere vennepar snakket varmt om 
Marbella-området og Costa del Sol, 
men ekteparet Aalbu fant sitt drøm-
mested lenger øst, på Costa Cálida.

MYE FOR PENGENE
Året var 2006. De spanske bankene 
og heisekranene var på opptur. 
Visningsturen med Tom Wergeland 
gikk på nye veier til nybygde boliger 
og nye golfbaner i Murcia-regionen.
 – Jeg hadde vært på La Manga 
Club med fotballen, og likte det jeg 
så. Vi var tidlig ute her, området var 
i utvikling, klimaet var fantastisk. 
Avstanden til flyplassen var kort, 
reisene hyppige og rimelige. Og vi 
fikk dobbelt så mye for pengene 
våre her som lenger sør.
 Jan-Erik og Ellen pekte seg ut en 
leilighet på Mar Menor Golf Resort. 
 – Jeg trenger ikke å bo på stranda. 
Vi valgte en flott og aktiv familie-

resort med muligheter for golf, 
tennis, padel, treningssenter, spa-
hotell, matbutikk og restauranter, 
alt i gåavstand fra vår egen leilighet. 
Her var alt vi ønsket oss. Vi kunne 
sykle eller kjøre de fem kilometerne 
ned til stranda.

PERFEKTE SOLFORHOLD
Familien fant seg godt til rette. 
Men jakten på sola og den perfekte 
beliggenheten ble for stor, og 
Jan-Erik Aalbu er ikke den som sier 
nei når muligheten byr seg.
 – Selv om jeg har rødt hår, er jeg 
langt over snittet opptatt av sommer 
og gode solforhold. Det er ingen 
som kjenner sol og skygge på Mar 
Menor bedre enn meg. Og på én av 
mine gåturer fant jeg plutselig en 
bolig med større solterrasse. 
 Han overtalte Ellen, og ringte til 
Wergeland. Kort tid senere satt de i 
morgensola i ny leilighet.
 – Vi kunne blitt der, røper han. 
 Men rastløsheten tok den godeste 
Aalbu nok en gang. På forretnings-
reiser med TVNorge og Discovery 
ble han fristet av Florida. Han ringte 
Wergeland igjen. Denne gangen for 
å selge sin optimale solbolig i Spania.

 – Dollaren var lav, unnskylder 
Jan-Erik Aalbu seg i dag. 

KORT REISEVEI FRA NORGE
For etter flere lange reiser over 
Atlanteren, er Jan-Erik og Ellen 
nå tilbake på Costa Cálida. For 
tredje gang har ekteparet kjøpt en 
Melvin-leilighet på Mar Menor Golf 
Resort med Wergelands hjelp.
 – Vi blir nok her nå, sier han.
 – Det er så godt å være tilbake. 
Det føles så nært, så tilgjengelig. Vi 
kan reise hit på under fire timer fra 
Oslo, og har alt vi trenger her.
 Fortsatt har han til gode å utforske 
regionen til det fulle. Bylivet i Murcia 
og Cartagena. Shopping-eldoradoet 
La Zenia. De evige strendene langs 
Middelhavet. Fiskerestaurantene i 
Cabo de Palos. Det er mye igjen.
 – Vi er så fornøyde med det vi har 
at vi ikke har stresset for mye rundt. 
Mar Menor Golf Resort er blitt vårt 
sted. Her trives vi, hele familien.

Møt Jan-Erik Aalbu på vår stand på 
Reiselivsmessen, Telenor Arena:
FREDAG 11. JAN 14.00-17.00 
LØRDAG 12. JAN 11.00-17.00
FREDAG 13. JAN 11.00-17.00

For tredje gang har 
Jan-Erik Aalbu og kona 
Ellen kjøpt leilighet på 

Mar Menor Golf Resort i 
Spania. Nå kommer han 

til Reiselivsmessen for å 
fortelle deg hvorfor.
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