
Välkommen till Villa 
15



På bottenvåningen finns ett 
sovrum med en 180 cm bred 

dubbelsäng med mycket 
bekväm resårmadrass. 

Sovrummet, som har eget 
badrum med toalett och 

dusch, har bra förvaring med 
öppna hyllor ända upp till 

taket. Sovrummet har 
självklart A/C.

Bedroom





På bottenvåningen kommer man 
direkt in i det rymliga 

köket/vardagsrummet med 
öppen planlösning. Vid den 

mysiga matplatsen, som består av 
både hörnsoffa, bekväma rymliga 
stolar och matbord, får 8 personer 
gott om plats. Köket är välutrustat 
med vattenmaskin, spis, kyl, frys, 

micro, brödrost, vattenkokare och 
kaffebryggare. Rummet är givetvis 

utrustat med A/C. 

Dining room / Kitchen







Den stora, rymliga 
terassen på bottenvåningen 

med mysiga utemöbler 
inbjuder till en trevlig 

kombination av ute och inne. 
Det är bara att öppna upp de 

stora glasdörrarna mellan 
terassen och 

bottenvåningen och njuta!
 Eftersom Villa 15 är det 
sista huset av tre är det 

ingen genomfart utanför 
huset och det upplevs 

därför väldigt lugnt och 
privat. Samtidigt är det bara 
3 meter till poolen vilket är 

mycket uppskattat!





Övervåningen består av ett stort sovrum med eget 
badrum med dusch & toalett, ett mindre 

sovrum och ett större badrum. I det stora sovrummet, som 
har A/C, finns en 180 cm dubbelsäng med mycket bekväm  
resårmadrass samt en 80 cm bred våningssäng. Sovrummet 

är mysigt inrett med rymliga rottingfåtöljer som man med 
fördel kan krypa upp i när man vill läsa en bra bok. 

På kvällarna är det trevligt att öppna de 
stora glasdörrarna till balkongen och ta ett glas vin 

medan man blickar ut över de gröna bergen eller ner på 
barnen som simmar i poolen.

Upstairs







I det mindre sovrummet, 
som ligger intill det större 

badrummet, finns en 
rymlig våningssäng som är 
120 cm bred nertill och 90 
cm upptill. I detta rum finns 
bra förvaringsmöjligheter 

+ en stor garderob i hallen. 
Sovrummet har egen A/C.

Small  bedroom



Villa 15 blev klar i februari 2018. Lägenheten är 
utrustad med egen wifi med den snabbaste 

fiberanslutningen som finns på ön. Huset med 
toppenläge ligger nära både stranden och poolen och har 

8 sängplatser. De två våningsplanen är mysigt 
inredda med textiler och inredningsdetaljer i varma toner 
samt personligt utvalda möbler & lampor för att vistelsen 

skall bli så trevlig som möjligt. 

Vi hälsar er varmt välkomna till  Villa 15 och 
hoppas ni kommer att stortrivas!


