
välkommen  

till slow down  



VILLA No 6 

 



Om Villa No. 6 

• 1,5-plans villa i modern thaistyle om ca 130 kvadratmeter 

• 3 sovrum, samtliga med AC och eget badrum 

• Totalt sex sängplatser 

 

 

• Sju meter i takhöjd i vardagsrum och kök 

• Välutrustat kök och matplats med för sex personer 

• Stereo (mp3) TV och DVD  

• Vikdörrar som uppfällda ger ett vardagsrum/kök på ca 50 kvm. 

 



Vardagsrummet 

Här finns en skön hörnsoffa att slumra i efter ett bad, eller ett kapitel 

av en bok. Med skjutdörrarna öppna växer vardagsrummet rejält och 

du får utblick över hela området med poolen elva meter bort. 

På däcket finns ett par trekantskuddar och en hängstol att slappa i. 

En blick uppåt ser man det vackra teaktaket med sju meter upp till 

taknocken. Strax bakom vardagsrummet ligger sovrum 1.  

 



Köket 

I köket som är integrerat med vardagsrummet finns det mesta för att 

klara sig. En kyl/frys med ismaskin, spis, dubbelho, brödrost, 

vattenkokare, mixer och en komplett uppsättning porslin och glas. En 

barnservis i plast för eventuella småttingar.  

Köksbordet rymmer 8 personer. I bokhyllan bredvid matbordet finns ett 

2+1 högtalarsystem. Bara att plugga in sin dator eller mp3-spelare med 

favoritmusiken. En fläkt ovanpå hyllan får luften att rotera vilket kan vara 

skönt under vindstilla dagar. 



Air condition sätter man på en kvart innan man lägger sig, det räcker. 

Från sovrummet har man direkt access till badrummet med dusch, 

handfat och toalett. Dubbla skjutdörrar som tar dig direkt ut på 

trädäcket. 

 

Sovrum 1 

Här sover man skönt i en 180 cm bred dubbelsäng med en amerikansk 

Theraflex madrass. Vi har valt en något mjukare madrass då många 

thailändska sängar är relativt hårda. En rymlig garderob med spegeldörr 

sväljer det mesta. 

 



Sovrum 2 

Två 105 cm enkelsängar som antingen kan stå var för i alkoverna eller 

ställas ihop till en dubbelsäng. Samma sköna madrasser även här. I 

rummet finns också mörkläggningsgardiner för den ljuskänslige. I ena 

hörnet står en 19 tums flatscreen med en regionsfri DVD.  

Air condition finns monterad ovanför badrumsdörren. En rymlig 

garderob med spegeldörr tar hand om packningen. Även här ett eget  

badrum med dusch, handfat och toalett. Ett fönster till vardagsrummet 

ger en skön rymd i sovrummet. 

 



Sovrum 3 på övervåningen 

Ett 20 kvadratmeter stort sovrum med fyra meter i takhöjd. Samma 

sköna dubbelsäng även här. Från panoramafönstren ser man hela Klong 

Dao beach. Det finns gott om förvaring i den rejäla skjutdörrsgarderob 

med spegeldörrar. AC eller myggnät för den som vill ha öppet fönster. 

Dagtid kan det vara skönt att öppna fönster och skjutdörra, det ger en 

skön cirkulation i hela huset. Utanför skjutdörrarna ser man hela 

nedervåningen. I gången mot trappan ligger badrummet. 



Badrummen 

Det finns ett badrum till varje sovrum med toalett, handfat och dusch. 

Samtliga badrum har råa betongväggar, ett vackert skiffergolv och vitt 

porslin.  Gott om hyllor tar hand om förvaring. 

 



Sju meter till det vackra teaktaket i vardagsrum och kök. 
 

Avståndet till poolen är elva meter. 
 



…eller så kanske du föredrar trekanskuddarna på trädäcket  
 

En skön hängstol att slumra i under eftermiddagssolen… 
 



By night 
 



Översiktsritning av nedervåningen. Sovrummet med enkelsängarna 

kan enkelt möbleras om till en dubbelsäng. (Vissa detaljer på ritningen 

stämmer ej) 

 

Översiktsritning av övervåningen. Sovrummet är tjugo kvadrat stort 

med en rejäl skjutdörrsgarderob. Föredrar man att ha AC’n avstängd 

finns ett stort myggnät för dubbelsängen. 

 

Om du känner att det blir för mycket slow down går det alltid att öka 

pulsen i gymet som ligger utomhus bredvid poolen. 

 



Tjugo meter pool med två olika djup Och barnen har en egen alldeles bredvid 

Spelar du beachvolley kommer du trivas ännu bättre. Om du inte 

spelar så kommer du garanterat börja spela. Och trivas ännu bättre. 



I restaurangen på stranden har du som gäst 20% rabatt. En gedigen 

meny som även innehåller pannkakor och köttbullar till barnen. 

Chang finns på fat. Den serveras under tystnad i höga, kylda och 

immiga glas till en bedårande utsikt. 

Någon räknade ut att det får plats 75.000 sandslott på stranden. 

Hur många snäckor det finns är däremot fortfarande okänt. 

Rocky, en mycket intelligent och sympatisk hund som bor vid 

restaurangen håller koll på gästerna. Och eventuella köttbullar. 



Slow Down Villa No.6 

Slow Down-området består av sex villor, ett lägenhetshus, 
tre mindre hus, en mindre byggnad med två bungalows, gym, 
reception och restaurangen längst ner på stranden. 
 



 

 


