
  

Varmt välkomna till
lägenhet B102



  

Ingång från altanen



  

Allrum
I det rymliga allrummet fnns en soffa

med tv samt matplats för totalt 8
personer. Skjutdörrarna till altanen går

att öppna helt vilket skapar 
en större helhetsyta. 



  



  

Kök

Det fullt utrustade köket
för 8 personer gör det
möjligt att laga egna,
enklare rätter mellan
restaurangbesöken.

Köket är dessutom
utrustat med

vattenberedare för både
varmt och kallt
dricksvatten. 



  



  

Sovrum 1
Master Bedroom

En stor 160 cm
dubbelsäng med utsikt

mot poolen via
allrummet. 

Fin, ljus inredning  får en
att känna sig som

hemma! Här fnns en
större byrå samt

klädhängare för förvaring
och kläder. AC fnns i alla

sovrum samt allrum.



  



  



  

Stilrrent 
badrum med 

 toalett & dusch



  

Sovrum 2 & 3

Sovrum 2 har en större
våningssäng där

underslafen även är
perfekt att använda som
soffa till TVn tvärs emot. 



  

Sovrum 2 & 3
Även i dessa två sovrum fnns det gott om byråer, hyllor och

förvaring. Tvn med byrå tillhör sovrum 2. 



  

Uteplats

Här erbjuds gott om 
plats för att slappa i

eftermiddagssolen med en
bra bok och svalkande dryck.

 Skoställ och klädhängare
fnns för att bli av med blöta

badkläder efter en härlig
dag på stranden. 



  

Härlig utsikt från altanen. Arbetet till höger i bild färdigbyggt hösten-18.



  

Lägenheten sett från poolen



  

Poolområdet ett stenkast från lägenheten



  

Bra att veta om lägenhet B102 
● Lägenheten är nybyggd och har hyrts ut från januari 2018. 

● Lägenheten ligger på första våningen i lägenhetskomplex B. 

● Totalt 6 sängplatser.

● Fullt utrustat kök med bord för 8 personer.

● Gratis Wi-f fnns i lägenheten. 

● AC i alla rum inklusive allrum.

Vånings-
säng

Varmt välkomna till Slow Down 
och lägenhet B102!
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