
Välkommen 
till Studio

15
Top Floor



I denna arkitektplanerade och 
öppna lägenhet med härlig 

hotellrumskänsla flyter livet ute 
och inne ihop på ett fint sätt! 

Lägenheten är omsorgsfullt och 
personligt inredd med 

inredningsdetaljer från olika 
delar av Asien och 

inredningsstilen är inspirerad 
från Bali. 

På den stora terassen, med 
härlig utedusch, som erbjuder 

både skugga och sol, kommer ni 
att njuta av många fina 

solnedgångar...

Details





Living

Utsikten från både lägenheten och terassen är fantastisk och man kan blicka ut över 
både havet och de vackra gröna bergen samt över den fina poolen.

View

View





Sovrumsdelen består av en 
upphöjd platå med en bekväm 

kingsize madrass och på 
sidorna om sängen finns det 
plats för två bäddmadrasser, 

totalt 4 sängplatser.
 

Sovrumsdelen är avgränsad 
från hall och kök med en låg 

vägg som gör sovplatsen 
mysig och väggen kan t ex 
användas för en lång rad av 

fina lyktor... Utsikten från 
sovrumsdelen är fantastisk!

 
Givetvis har studion A/C.

Bedroom



Denna snyggt inredda studiolägenhet passar perfekt för ett par som 
uppskattar privat boende med hotellkänsla och en fantastisk utsikt, 
men den passar också fint till lilla familjen på 3-4 personer som har 

barn som orkar traska uppför de höga trapporna som leder upp till 3:e 
våningen och studion. 

I Studio 15 finns en toalett med dusch, stor garderob samt ett litet kök.

Lägenheten är utrustad med egen wifi med den snabbaste
fiberanslutningen som fås på ön.

Lägenheten passar helt enkelt för er som vill bo nära havet och som 
uppskattar en snygg & avslappnad inredningsstil!

Living



Living

Outdoors
På den stora men mysiga 

terassen finns soffgrupp och 
liggstolar samt den härliga 

uteduschen. På kvällen njuter 
man i det härliga skenet av 

utelyktor och utelampor.





Kitchen

I det lilla köket finns allt man behöver: kylskåp, vattenmaskin, mikro, spis, 
vattenkokare, brödrost, porslin, glas och allt annat man behöver för 4 

personer.



Varmt välkomna till Studio 15!



Utsikt mot havet

Utsikt mot poolen

Trappa upp till 
Studio 15


