
L Ä G E N H E T  A 2 0 4 ,  S L O W  D O W N
Slow Down, Koh Lanta - Thailand

Välkomna att titta lite närmare på vår mysiga lägenhet A204 på underbara Slow

Down. Vi är säkra på att ni kommer trivas lika bra som oss i lägenheten. Varma

hälsningar från familjen Myhre.

 

Lägenheten har två sovrum med 4 sovplatser. Eftersom våningssängen har en extra

stor nedre säng kan man med lätthet låta två barn sova där. Därutöver finns en

bäddsoffa i vardagsrummet med två sovplatser. Totalt sett, med bäddsoffan inräknad,

finns det alltså 6-7 sovplatser om behovet finns. Vi har installerat eget bredband med

bra hastighet så att det går att jobba, surfa eller streama till TV:n. Lägenheten har en

toalett med dusch och ett mysigt vardagsrum som sitter ihop med köket. I

vardagsrummet finns stora dragdörrar som leder ut till den rymliga balkongen.

Vardagsrum och kök
 

 
Vardagsrummet och köket sitter ihop och bildar en trevlig sällskapsyta. Matbordet
rymmer 5-6 personer, men ofta sitter vi på den svalkande balkongen och avnjuter vår
måltid. Vardagsrummet delas av med hjälp en bokhylla, vilken skapar en mysig
soffhörna med blickfång mot en stor smart-TV, samt en liten läshörna med en bekväm
fåtölj och lampa. Bäddsoffan kan göras om till två sängplatser. Här finns även en
vattendispenser med både kallt och varmt vatten. I vardagsrummet finns också AC.
 
Köksutrustning: Kyl & Frys- Induktionshäll- Diskho- Mikrovågsugn- Porslin, glas &
bestick för minst 6 personer- Kaffebryggare- Vattenkokare- Mixer - Brödrost.

 
 



Vardagsrum och kök



Sovrum och balkong
 
Lilla sovrummet: Vid ingången till lägenheten finns ett sovrum med en våningssäng. Vi
har installerat ett väldigt smidigt och bra myggnät som täcker hela våningssängen. Den
nedre sängen är extra bred och här får två barn plats om viljan finns. (120 cm och 90
cm). Här finns också ett skrivbord för läxor och en garderob för förvaring.

 

 
Stora sovrummet: I det stora sovrummet finns en bekväm dubbelsäng (180 cm) och en
rymlig byrå för kläder. AC finns i båda sovrummen.

 
Balkongen: Balkongen är rymlig och här finns flera bekväma möbler för avkoppling.
Lägenheten ligger längst in i längan vilket gör att detta är den lugnaste lägenheten i
området, utan spring och med liten insyn från grannar.



Om ni är intresserade av att hyra vår fina lägenhet är ni varmt välkomna att höra av er
till följande adress:
 
bokningen@slowdownlanta.se

 
 

Välkomna till solnedgångarnas ö!
 

Vänliga hälsningar, familjen Myhre

Badrum
 

Badrum: Det avlånga badrummet har WC, handfat, dusch och har inretts med hyllor och
krokar

 
 
 


