


LOCATION
Разположен в самото сърце на Витоша планина , на

1500 метра надморска височина Luxury Chalet Club е

екслузивна концепция “modern chique and back to

nature life style”

Планина Витоша сама по себе си e перлата в

короната на София. Като българи и софиянци може

да се похвалим, че няма друга европейска столица,

която на 15 минути от центъра си да има планина с

талпийски характер и толкова разнообразна природа.

За разлика от повечето алпийски и планински имоти

Luxury Chalet Club е само на броени минути от

всички удобства на големия град- ресторанти, барове,

кафенета, търговски центрове, нощен живот и много

други. Шофирайки по продължението на една от

основните софийски артерии -булевард България -се

стига до емблематичното място “златните мостове”.

На 500 м по нагоре в посока Момина скала се намира

Luxury Chalet Club разположен в сърцето на

национален парк Витоша. Само на 100 м околовръст

Luxury Chalet Club разполага със ски писта, еко

пътеки подходящи за разходка, джогинг, колоездене,

скибягане, разходка с коне и други. Кратки

пешеходни дестинации са: Златните мостове,

ЮЮМомина скала, Боянски водопад, х. Алеко,

Черни връх и други.



LUXURY CHALET CLUB 



Luxury Chalet Club известен до 1991г като резиденция Елица 
е бивша база на ЦК на БКП и едно от любимите места на
социалистическият лидер Тодор Живков. В продължение на 
десетилетия и било място за важни срещи, семинари и 
отдих на Полит бюро и управляващите Българаия в този 
период. Както повечето социалистически имоти и този е 
разположен на уникална и  единствена по рода си локация. 
Изцяло южен склон заобиколен от 30-40м вековни борови
дървета. Лесен и удобен достъп за автомобил и в същото
време уединено и изолирано райско кътче в сърцето на
планина Витоша. Макар строена преди повече от 60 години
резиденцията показва размаха и безкомпромистността
спрямо използвани материали, замисъл и качество на
проекта.

HISTORY





LCC е бутиков и ексклузивен "residential" клуб предвиден само

за 10 добре подбрани любители на природата и усещане за лукс.

Би могъл да се използва както за основно жилище, така и за

съботно неделно място за зареждане и разпускане. 10те

апартамента са аналогични като големина и простор с чиста

квадратура около 250-300м2. Продажбите ще се осъществяват

на клубен принцип.

Всеки закупил ще одобрява продажбата на следващият

потенциален купувач и клиентите ще се подбират с препоръки.

С цел запазване високото ниво на обитаване и комфорт ще има

въведени правила при последващи второстепенни продажби и

отдаване под наем. Целта на този клуб е да създадем една

общност, която да има както добро съвместно съжителство така

и общи интереси и цели.

Собствениците ще имат на разположение 5 звездно обслужване

подсигурено от нашият професионално обучен екип, които ще е

на разположение 24/7.
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WELCOME INSIDE…..
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