
välkommen  

till slow down  



VILLA No 4 

 



Om Villa No.4 
Är för max 7 personer inkl barn. 
• 1,5-plans villa i modern thaistyle.  
• Totalt ca 150 kvadratmeter 
• 3 sovrum, samtliga med AC och eget badrum 
• Totalt 7 sängplatser 
• Två egna solstolar + 2 mindre solstolar. 

 

• Sju meter i takhöjd i vardagsrum och kök 
• Kök med all nödvändig utrustning 
• Köksbord med matplats för åtta personer 
• Stereo (mp3) TV och DVD  
• Vikdörrar som uppfällda ger ett vardagsrum/kök på ca 50 kvm. 

 



Vardagsrummet 
Här finns en skön soffa att slumra i efter ett bad, eller ett kapitel 
av en bok. Med skjutdörrarna öppna växer vardagsrummet rejält 
och du får havsutsikt och ca 8 steg till poolen. 

På däcket finns ett par trekantskuddar att softa i. 
En blick uppåt ser man det vackra teaktaket 7 meter upp. 

•Egna solstolar finns precis vid den egna fontänen med en otrolig 
solnedgång. 

 



Köket 
I köket som är integrerat med vardagsrummet finns det mesta för 
att klara sig. En kyl/frys med ismaskin, spis, ugn, spisfläkt och  
dubbelho, brödrost, vattenkokare och en komplett uppsättning 
porslin och glas.  Gott om köksutrustning. 

Köksbordet rymmer 8 personer. Ett vackert skåp som innehåller 
spel m.m 
 En flyttbar golfläkt som får luften att rotera vilket kan vara skönt 
under vindstilla dagar. 



med extra lakan och handdukar. Air condition sätter man på en 

kvart innan man lägger sig, det räcker. Från sovrummet har man 

direkt access till badrummet med dusch, handfat och toalett egen 

ingång. Dubbla dörrar som tar dig direkt ut på trädäcket från 

sovrummet 

 

Sovrum 1. 
Här sover man skönt i en 180 cm bred dubbelsäng med en 
amerikansk Theraflex madrass. Vi har valt en något mjukare 
madrass då många thailändska sängar är relativt hårda. En rymlig 
garderob sväljer det mesta. Plus en kläddstege. 

 



Sovrum 2. 
Även här en 180 cm bred säng. Två stora sängskåp som går att 
förvara kläder i plus ett extra skåp och en klädstege. Här finns  
även 1 kassaskåp. 

Air condition finns monterad ovanför badrumsdörren.  Även här ett 
eget  badrum med dusch, handfat och toalett. Gardiner plus en 
mycket vacker tavla att vakna upp till. 

 



Sovrum 3  
En 105 cm bred säng egen toa och dusch. Även här egen AC.  Två fina fönster med utsikt över poolen och altanen. 

Med trä perssiener för bra mörkläggning. 
 



Badrummen 
Det finns ett badrum till varje sovrum med toalett, handfat och 
dusch. Samtliga badrum har kaklade väggar 2 med svart 
skiffergolv och handgjorda handfat på svartgranit. 
 
 



Sju meter till det vackra teaktaket i vardagsrum och kök. 
 

Avståndet till poolen är ca 5 meter. 
 



I detta vackra skåp finns spel m.m 
 

…eller så kankse man föredrar trekanskuddarna  
 

På loftets vänstra sida ett tv/ sovrum med dvd och AC. Och en 
otroligt vacker utsökt man ser till phi phi. OBS nya bilder 
kommer men vägar är uppe med glas dörrar. 
 



Bilden på loftet  som kommer att bli PRIVAT sovrum med AC . 
 
 

  
 

Lite sköna bilder från huset. 
 



Välkommen att hyra villa 4 i underbara Slow Down 
Villa 4 är endast för 7 personer inkl. Barn.  

Från andra sidan av poolen. 
 



Slow Down Villa 4 

Slow Down-området består av sex villor, et lägenhetshus, tre 
mindre hus, en mindre byggnad med två bungalows, gym, 
reception och restaurangen längst ner på stranden. 
 


