
När du väl varit här en
gång vill du komma tillbaka. 

Vi med. 

Så vi köpte en av de sista
lägenheterna, B303. Den 
står redo från 1 oktober i höst. 
Det du ser är Andamanhavet
från vår blivande terrass. 

(Vi klättrade upp på taket och
ställde oss på rätt ställe.)



Lägenhet B303
Färdig 1 oktober 2020 med

• utsikt över Andamanhavet
• arkitektritad 72 m2 på 3 rok & terrass
• inredd med thaimöbler & -konst
• 6-10 sängplatser
• 2 fullt utrustade badrum
• skugga hela dagen på stor terrass
• myggfritt & säkert på översta våningen
• extrautrustat kök med induktion & fläkt
• AC i alla rum & golvstående fläktar
• fiber + wifi
• säkerhetsskåp. 



Då Millas pappa är arkitekt
lekte vi lite med 
rumsfördelningen. 

Hos oss får du ett Master 
Bedroom med inbyggd
garderob och badrum en-suite
med dusch och den för
Thailand karakteristiska
bidéduschen.



Vi stoltserar med två till sovrum
med våningssängar 140 + 90 cm
- antingen lyxigt sovande för
dina barn eller möjlighet för
flera familjer att bo tillsammans. 

Blir ni fler kan två sova på var
sin thaibädd i loungen. 

Barnen, den äldre generationen
eller vännerna delar på
ytterligare ett fullt utrustat badrum.



Eftersom Johan älskar att laga
mat har vi ett extrautrustat kök
med bl.a. induktionshäll och
köksfläkt. Stor familj som vi är
med fyra barn har vi sett till att
även du och de dina får god 
plats både kring matbordet och
i loungen. 

Och när du öppnar
upp skjutdörrarna till terrassen
flyter inne ihop med ute.



Dessutom har vi installerat fiber 
för stabil uppkoppling så att du 
kan jobba på distans om du vill. 

Vår 15 m2 stora terrass ligger 
tack och lov hela dagen i
skugga. (Du tror kanske att du 
vill ha sol. Det vill du inte. Det
blir alltför hett.) 

Här kan du njuta av havsutsikten
och fläktande vindar - myggfritt
uppe på våning tre - medan du 
knattrar bort några timmar när
du behöver det.

Jobba globalt i B303!

Vi drar in fiber för att kunna
arbeta remote utan avbrott.



Det finns många fördelar att
välja Slow Down:

Beachspel på alla nivåer, 
både för yngre och äldre, med 
flera turneringar och träningar
per vecka var det som lockade oss.

Och med tre planer får alla plats. 



Flera soluppvärmda pooler
till cirka 30C svalkar
precis lagom. 



Same Same But Different
är en av många pärlor
& stränder att upptäcka
på Koh Lanta. 



Frukosten är “to die for”. 

Utöver det du ser på bilden
kan du välja alltifrån mörkt
bröd, yogurt & müsli, 
torkade frukter, våfflor …

Brödet bakas varje morgon
och du beställer vilken
omelett du vill direkt från
köket.



Vår 15 m2 stora terrass ligger 
tack och lov hela dagen i
skugga. 

(Du tror kanske att du vill ha sol? 
Det vill du inte. 
Det blir för hett.) 

Här kan du njuta av havsutsikten
och fläktande vindar - myggfritt
uppe på våning tre - medan du 
knattrar bort några timmar när
du behöver det eller njuter
hängmattan och en favorit-
författare eller … Upp till dig.



“Det finns ett annat sätt att leva.”

Mejla för att boka B303:
bokningen@slowdownlanta.se

Välkomna önskar Johan & Milla


