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Cele mai scumpe case din lume sunt nu numai extrem de costisitoare  intrucat ajung sa coste si
un miliard de dolari, dar si frumoase si asta  fara doar si poate. Ceea ce ii poate suprinde pe
unii este insa  aparitia in topul celor mai scumpe case din lume a Castelului Dracula.

  

  

1. Antilla

  

Cea mai scumpa casa din lume este situata in India si apartine unuia dintre cei mai bogati
oameni din lume.

  

Antilla valoreaza un miliard de dolari si are 27 de etaje, potrivit tiptoptens.com.

  

2. Casa lui William Randolph Hearst
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Aceasta frumoasa casa este detinuta de William Randolph Hearst si are trei piscine, 29 de
dormitoare, o sala de cinematograf si o discoteca. Casa a fost evaluata la circa 165 milioane de
dolari.

3. Vila Elenei Franchuk

  

Casa din Londra valoreaza 161 de milioane de dolari.

4. Penthouse-ul din One Hyde Park

  

In 2010, Penthouse-ul era inca in constructie, dar valoarea era inca de atunci estimatia la 160
de milioane de dolari.

5. Casa lui Aaron Spelling

  

Este evaluata la 150 milioane de dolari.

  

6. Ferma Hala 

  

Aceasta este detinuta de printul Bandar bin Sultan bin Abdulaziz din Arabia Saudita. Ferma
Hala are
27 de bai si 15 dormitoare. Este evaluata la 135 de milioane de dolari.

  

7. Castelul lui Dracula

  

Este evaluat la minimum 80 de milioane de dolari.
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Pentru a citi si despre alte castele din Romania, accesati  aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.incont.ro
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