
I det nybyggda området bara några få meter från poolen 
hittar ni lägenhet A102.

Här får både det stora och det lilla sällskapet plats då 
vi satsat på många sovplatser och goda förvarings
möjligheter. 

Totalt har lägenheten 9 sovplatser fördelat på 3 sovrum  
(alla rum har egen AC). 

Då mycket av semester handlar om att umgås till
sammans har vi valt att låta kök och vardagsrum samsas 
i en öppen planlösning. 

För att slippa kö i samband med morgonbestyren är 
lägen heten utrustad med två toaletter varav det ena 
även fun gerar som större badrum med dusch. 

Vi hoppas att ni ska trivas i vår lägenhet och att ni får en 
lika fantastisk vistelse här på Slow Down som vi brukar ha!

VArmt VälkomnA  
till lägenhet A102!



Från vår härliga lite större terrass kommer ni direkt in i 
köket och vardagsrummet. 

Köket är utrustat på modernt vis med mixer, vatten-
kokare, brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare samt kyl 
& frys. 

Vi har även investerat i en vattenkylare så att man slipper 
springa och köpa småflaskor hela tiden. 

Önskar ni starta dagen med en god kopp kaffe går det bra 
att använda sig av nespressomaskinen, men tänk på att 
ni måste köpa med er kapslar hemifrån :)



SoVrum 1 – mASter Bedroom

Här sover ni gott i en 180 cm dubbelsäng med extra bädd
madrass. 

I sovrummet finner ni även bra förvaringsmöjligheter 
med garderober längs med ena väggen. 



SoVrum 2

Här finns plats för 4 personer i 2 våningssängar, 90 cm 
madrasser.

Även här hittar ni förvaring i en stor garderob samt en 
skänk. 



SoVrum 3

Ett mysigt rum med plats för 3 personer. 

På golvet står en 120 cm familjesäng och ovanför 
finns en 90 cm säng.  

oBS! Alla rum  
har egen AC!  
(Bild från  
vardagsrum/kök)



BAdrum/toAlett 1
I det större badrummet finner ni 
duschen samt väldigt bra förvaring 
med både kommod och badrumsskåp. 

BAdrum/toAlett 2
Även här finns det god förvaring med 
kommod och hyllor.



plAnritning lägenhet A102


