
Välkommen till Villa 9 
på Slowdown



Välkommen till Villa 9, eller Villa Khao, som man säger 
på Thai. Huset är byggt i traditionell thai-stil med en 
öppen planlösning som ger goda möjligheter till 
självdrag där luften kan cirkulera fritt och ge god och 
behövlig svalka. Huset ligger dessutom i skugga vilket 
bidrar till extra bra klimat i huset. Förutom det har 
även villa9 AC i kök & vardagsrum (givetvis även AC i 
alla sovrum). Väldigt skönt med AC i kök & vardagsrum 
när man vill stänga dörrarna på kvällen. 

Huset ligger centralt i slowdowns område med 10-12 
meter till poolen. Utanför huset, är det stora gräsytor 
som lockar till spel och lek med barnen. Huset är inrett 
sparsmakat just med tanken att behålla känslan av 
öppenhet och luft. Huset är även utrustat med 
väggfläktar förutom AC,n som ni använder när 
dörrarna är stängda. Finns även en fläkt som når 
uteplatsen om det är extra varma dagar. Finns även 
vattentank så barnen själva kan ta vatten. Kylen är även 
utrustad med ismaskin så man får kalla drinkar.
 
Huset har tre sovrum med AC och tillhörande badrum. 
Sängarna är av hög kvalité och med god komfort. Det 
finns även ett fullt utrustat kök med tillhörande 
matplats. På övervåningen finns TV-rum och 4st extra 
bäddplatser om ni skulle ha gäster.

Villa 9 på Slowdown



Skön soffa att hänga i!

Kaffeplats:-)Ipad plats:-)



Vi har många sköna hängställen för såväl barn 
och vuxna. Stora vikväggar så inomhus och 
utomhus miljön smälter ihop.



Bra kök med stora arbetsytor. Kylen utrustad med ismaskin). 
Numera även Aircondition i köket.

Favoritplatsen senare på kvällen! Sätt på aircondion och 
det blir skönt inomhusklimat när dörrarna är stängda.



Sovrum 1 är det största sovrummet med egen 
utgång till verandan. Det har en stor rymlig 
garderob samt eget badrum med dusch.

Sovrum 2 har egen ingång utifrån och kan separeras 
från övriga huset om man så önskar. Även detta rum 
har eget badrum och stora fönster ut mot poolen. 

Sovrum 3 är ett mindre sovrum. Här finns två sängar 
med lådförvaring. Även sovrum 3 har sitt egna badrum 
med toalett och dusch. Alla våra sovrum har AC.



Övervåningen är utrustad med 40 tums platt TV.  Bara 
koppla in datorn eller iPaden så kan ni se på Netflix. 
Områdets trådlösa antenn är precis utanför fönstret, vilket 
gör att ni har en bra uppkoppling.



Häng i hängmattan med en bra bok. Ha 
samtidigt lite överblick över poolen. 

Häng i hängmattan med en bra bok. Ha samtidigt lite 
överblick över poolen.  Numera även uteplats med 
utomhusdusch till höger.



Bra pool med avskild barndel. Huset ligger 
längre fram till höger.

Mycket lugnt lugnt i poolen - framförallt när 
alla barn är i skolan. Efter kl 14 hittar alla barn 
sina favoritkompisar…



Uteplatsen har även en skön utedusch:-)

Bilder på uteplatsen som byggdes under 2018. 
Finns även dörr genom skärmväggen då ni har 
egen genomgång till 25 meters poolen på 
Slowdowns andra område.



Det här är Astrid som 
precis utanför huset har 
gjort sig beredd att gå till 
poolen:-)



Välkommen till 
Slowdown:-)


