
Välkommen till lägenhet B207

� Med direkt närhet till den stora 
poolen men också med skön
möjlighet till avskildhet på 
Slow downs vackra område 
hittar du denna nybyggda 
lägenhet (klar oktober 2020). 

� Den är väl genomtänkt och har 
smart planlösning designad av 
kompetent personal med 
erfarenhet av husbygge.

� Lägenheten har tre sovrum, 
fem-sju sängplatser, och två 
badrum samt en utedusch och 
direktaccess till poolområdet 
via egen trappa.

� Du kommer också att få en 
insynsskyddad femton 
kvadratmeter stor altan med 
både bergs och havsutsikt.



Slow down är ett mysigt, familjärt och 
aktivt villaområde på södra delen av 
Klong Dao stranden på Koh Lanta. Det 
är ett modernt område med hög service 
och genomtänkt för oss svenskar. 

De flesta stannar länge vilket skapar en 
unik social karaktär på området. 
Beachvolleyboll, jogg på den långa 
stranden, Thaiboxning tvärs över gatan, 
områdets egna tre padelbanor, simning 
i poolen, cross fit på stranden eller 
Thailands mest välutrustade resortgym
väntar på dig.

Om detta inte låter lockande har du alla
möjligheter att bara sola och slappa på
någon av Slow Downs olika pooler, äta 
och dricka gott i områdets egna 
restaurang eller upptäcka resten av Koh 
Lanta. 

Slow down



Altanen är på femton kvadratmeter, 
insynsskyddad och med utsikt över 
Andaman-havet till största del men 
också en fin utsikt över de gröna 
kullarna. Altanen har både skugga 
och sol, så både den solskygge och
den soldyrkande kan sitta där 
tillsammans. 
(vi klättrade upp på byggställning där 
altanen ska ligga för att ta denna bil) 

På altanen finns en sala (dagbädd
två*två meter) i skuggan, solstol för 
den som vill förbättra brännan, samt 
bekväma stolar, allt för att kunna 
njuta av utsikten i trevligt sällskap. 

Havsutsikt via altanen



Master bedroom har en stor säng 
160 cm och smarta platsbyggda 
hyllor för klädförvaring. Rummet har
fönster ut mot de gröna kullarna
runt området samt fönster ut till 
vardagsrummet som ger dig 
havsutsikt. 

Stora barnrummet har en 
platsbyggd våningssäng med 120 
cm bred nedre säng och 90 cm övre 
säng. Även här finns rejäla 
platsbyggda hyllor för förvaring. 

Tonårsrummet med egna glasade
skjutdörrar med liten kungsbalkong
mot poolområdet har en säng på 90 
cm samt ett skrivbord för att kunna 
sitta och arbeta i lugn och ro via 
egna fibernätverket.

Sovrum



Från trappan direkt upp från
poolområdet kommer du till
uteduschen där sanden med
lätthet duschas bort. Därefter 
kommer du in i vardagsrummet 
och det välutrustade köket med 
rejält matbord för åtta gäster, 
loungesoffa och stora glasdörrar 
mot altanen som suddar ut inne 
och utegränsen. 

Alla rum har A/C.

Är man riktigt stor familj finns 
det möjlighet att hyra Studio 
B206 som har  connection dörr 
till lägenheten  med ytterligare
fyra riktiga sängar och eget
badrum.

Vardagsrum och kök



Planritning över
lägenheten som är på 
72 kvm

Planritning



Vi bygger och inreder denna 
lägenhet för att den ska ge 
möjlighet för en aktiv barnfamilj att 
stanna länge, bekvämt och 
bekymmersfritt i Thailand. 
Inredningen och designen är enkel, 
ren och snygg med mycket
platsbyggda väggfasta möbler i trä. 

Vi själva spelar mycket volleyboll, 
hänger i gymmet, badar i poolen och 
lever ett aktivt och avslappnat liv på 
Slow down och hoppas ni också tar 
chansen att göra det. 

Varmt välkomna!

/Familjen Ekqvist

Välkomna!


