
Om lägenhet 3A:1

• Lägenhet med öppen planlösning på ca 150 kvadratmeter 

• Inklusive stor altan med en fantastisk vy över resorten

• Komplett utrustat kök och matplats för 6-8 personer

• 3 sovrum, samtliga med AC 

• 6-7 sängplatser

• 2 badrum med dusch samt utomhusdusch på altanen

Välkommen till utsikten 
från lägenhet 3A:1



Vardagsrummet

Öppen planlösning där inne- och utemiljö smälter ihop.

Soffhörna, matbord, sittgrupp och köket sett utifrån.



Vardagsrummet

Här ser du vardagsrummet och matbord från en annan vinkel.

Två vägghängda fläktar (som inte syns på bilden) skapar skön luftcirkulation när man sitter vid matbordet eller i soffan. 



Köket

I köket finns det mesta man behöver så som kyl och frys, diskmaskin, 

ugn, spishäll med två plattor, mikrovågsugn, brödrost, kaffekokare, 

vattenkokare, kraftfull mixer som kan krossa is och en vattendispenser 

med kallt vatten.  

Komplett uppsättning porslin, glas och bestick samt köksredskap ingår också.

Obs! Ta med diskmaskinsmedel från Sverige eller beställ från Lazada då detta i 

dagsläget inte finns att köpa på ön.



Genom de stora skjutdörrarna kommer man direkt ut på altanen där två 

härliga solsängar väntar.    

Sovrum 1

I detta sovrum sover man skönt i en 180 cm bred säng. Stor garderob 

finns i den anslutande hallen. Sovrummet har luftkonditionering, men 

inget myggnät då detta inte behövs på tredje våningen.



Sovrum 2
Också detta sovrum erbjuder en 180 cm bred säng samt 
luftkonditionering.

Sovrum 2 har en garderob med båda hyllor samt möjlighet att 
hänga kläder. I denna garderob hittar du också en safetybox.



Stora badrummet
Stora badrummet kommer man åt via hallen som binder ihop 
sovrum 1 och sovrum 2. Här finns stora ytor, dubbla handfat samt 
dusch och toalett. 

Rejäl duschhörna samt stege för att hänga kläder eller handdukar.



Sovrum 3

Välkommen till ”barnens rum”. Här hittar du en våningssäng med en 

120 cm bred underslaf och 90 cm bred överslaf. Rummet är självklart 

utrustat med luftkonditionering och erbjuder också en stor byrå för 

uppbevarning av kläder och kanske leksaker.

Badrum 2

Detta badrum hittar du bak sovrum 3 och åtkomst är via hallen vid 

lägenhetens ingång. Badrummet är utrustat med handfat, toalett och 

dusch. Duschvägg finns inte på bilden, men kommer upp under hösten 

2018.



Matplats

Matplats för 8 personer (5 extra stolar finns utöver de på bilden)
Sittgrupp

Komfortabel sittgrupp där du kan njuta av morgonkaffet eller en drink 

på kvällen.



Soffhörna

I den sköna soffan kan du slappa av och två vägghängda fläktar ger en 

behaglig inomhusmiljö. I soffhörnan finns en 40” TV samt en bluetooth 

stereo där du enkelt kan koppla till din smarttelefon.

Under hösten 2018 kommer det även finnas en Apple TV 3 tillgänglig 

samt en Mobile wifi router som låter dig skapa ett eget wifi nätverk i 

lägenheten. SIM kort för Mobile wifi kan anskaffas i Saladan.



Altanen
En av lägenhetens bästa attribut är den stora altanen på ca 50 
kvadratmeter. Här kan du slå dig ner i olika sittgrupper, på en 
solsäng eller varför inte i hängmattan.

Här njuter du av utsikten över resorten och Phi Phi öarna i 
horisonten.



Altanen

Utanför Sovrum 1 finns lägenhetens egna solsängar, där kan du läsa en bok eller helt enkelt lata dig i solen. 

Blir det varmt kan du svalka dig i utomhusduschen som finns bakom den vita väggen.



Här hittar du lägenhet 3A:1

I vår lägenhet kan du njuta av Slow Downs alla bekvämligheter och sociala aktiviteter samtidigt som du har möjligheten att dra dig tillbaks 

till din egna privata sfär. 



Planritning

Planritning över lägenhet 3A:1 som ger en överblick över lägenhetens utformning.

Detaljer som t.ex. möblernas placering samt storlek stämmer inte helt med verkligheten så titta gärna på bilderna en extra gång.



Inredningsdetaljer



Poolområdet

Det härliga poolområdet med egen barnpool och gott om solsängar.



Stranden

Solnedgången med Phi Phi öarna i horisonten är verkligen speciell.

Njut den gärna från Slow Downs egen restaurang och bar.



Besök gärna flera av Koh Lantas fantastiska stränder... Eller några av de närliggande öarna...


