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Луксът струва скъпо, но още по-скъпо звездите плащат, за

да живеят спокойно, недокоснати от нежелано внимание. Във футбола най-богат е “Реал” (Мадр

“Ла Финка” се казва комплексът, където в немалки спретнати къщурки живеят повечето асове н

Ултрамодерна архитектура. Съчетание на мрамор и тъмносив гранит. Интелигентна, пищна, сол

Всички къщи са до два етажа. На партера - хол, трапезария, кухня, две спални, две бани. Вътре
В “Ла Финка”, недалеч от всеки дом, има шест тенис корта, 13 гребни канала, футболен терен с

Чудото се намира в град Посуело де Аларкон, сателит на Мадрид. “Ла Финка” обаче е градче, ск

Това е една от най-престижните и най-скъпи зони в Испания. Цените започват от 2 милиона евр

В по-евтината част живеят “бедняците” от “Атлетико” - треньорът Диего Симеоне, турчинът Ард

Частен път отделя света на обикновените хора от “Ла Финка”. Домовете са разделени от нормал

Равнището на сигурност е толкова високо, че сградите нямат алармени инсталации - не е необхо

Идеята на “Ла Финка” е сигурност и право на интимен живот на първо място и чак после лукс. Та

Служителите, включително събиращите боклука, преминават проверки и подписват декларации

Всеки посетител трябва да съобщи на постовете своето име и къщата, в която отива. Без изричн

Достъпът до дома на Бейл е абсолютно закрит в рамките на 200 м наоколо. Неговата къща е со

В другия край, на брега на езерото, се шири Кристиано Роналдо, съсед с Икер Касияс. Там е ощ

В Мадрид Кристиано търсел най-вече неприкосновеност на личния живот, наплашен от британс

Идеята е на Луис Гарсия Сереседа, който се занимава с недвижими имоти. Близък приятел е с б
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“За да купите имот тук, трябва лично интервю - казва Хоакин Торес, архитект на повечето сград
Има обаче и позорно изхвърлени наематели. Най-известният случай е с бизнесмена Франсиско
Бляскаво, недостижимо. Най-голямата концентрация на знаменитости на квадратен километър

http://www.trud.bg
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