
Om Villa 7
• 1,5-plans villa i modern stil på ca 130 kvadratmeter
• 3 sovrum, samtliga med AC 
• Totalt sex sängplatser

• Sju meter i takhöjd i vardagsrum och kök
• Välutrustat kök och matplats för sex personer
• TV och DVD och möjlighet att koppla in datorn

Välkommen till villa 7



Vardagsrummet
Här finner du en skön soffa att vila en stund i. 
Med skjutdörrarna öppna växer vardagsrummet rejält och du får 
utblick över hela området.



Köket
I köket som är integrerat med vardagsrummet finns det mesta man 
behöver. En kyl/frys med ismaskin, diskmaskin, ugn, spishäll i glaskeramik, 
dubbelho, brödrost, kaffekokare, vattenkokare, mixer och en komplett 
uppsättning porslin och glas. 

En väggmonterad fläkt svalkar skönt när det är varmt. 



Från sovrummet har man direkt access till badrummet med dusch, 
handfat och toalett och utgång till altanen.  

Sovrum 1
I detta sovrum sover man skönt i en 180 cm bred säng. Sovrummet har 
en rymlig garderob och ett skrivbord. Sovrummet har luftkonditionering 
och ett myggnät och genom de stora skjutdörrarna kommer man direkt 
ut på altanen.    



Badrum
I anslutning till sovrummet 1 finns detta badrum med toalett, handfat 
och varmvattendusch. Badrummet har råa betongväggar förutom i 
duschen som har ett vackert kakel. Badrummet har också utgång till 
altanen utanför. 



Sovrum 2
I detta sovrum finns det en skön 180 cm bred dubbelsäng med 
nattduksbord bredvid sängen. Även i detta sovrum finns en garderob för 
förvaring.  Luftkonditioneringen är placerad ovanför dörren in till 
badrummet och kylar ner sovrummet på några minuter. 

Även här finns ingång till ett eget helkaklat badrum med dusch, handfat 
och toalett.



Badrum till sovrum 2
Detta badrum är helkaklat med klinker på golvet. I badrummet finns 
handfat, toalett och en varmvattensdusch. 



Sovrum 3
Välkomna till barnens favoritsovrum. Här sover man gott i två sköna 105 
sängar. Sovrummet har ett nattduksbord och en garderob för förvaring 
och givetvis luftkonditionering.



Vardagsrummet på övervåningen
På den ena delen av övervåningen finns vårt vardagsrum. Här är det 
skönt att koppla av framför en film i den sköna soffan eller på någon av 
trekantskantskuddarna. 

Till TV:n finns en DVD med USB-ingång samt en HDMI-kabel med 
möjlighet att ansluta en dator via displayport.



Läshörnan på övervåningen
På en andra delen av övervåningen hittar man vår mysiga läshörna. Här 
ligger vi gärna och kopplar av med en bok och en kopp kaffe. 

I detta rum finns också ett stort skrivbord för den som behöver arbeta 
eller för att kunna göra sina läxor. 
Detta rum har en vacker utsikt över Slow down och har tidigare använt 
som atelje.



Sju meter till det vackra teaktaket i vardagsrum och kök. Matplatsen i anslutning till köket.



Strandfynd…

En iskall shake och en god bok…



Slow Downs härliga poolområde



Slow Downs härliga poolområde
Här finns en 20 meter lång pool med en grund del på ca 1 meters djup 
och en djupare del på ca 2 meter.  För de mindre barnen finns en 
grundare pool precis bredvid den stora poolen. 

Runt poolen finns många bekväma solsängar som man inte behöver boka 
på morgonen, här finns det plats för alla! Poolen är soluppvärmd och 
håller i genomsnitt en termeratur på ca 30 grader. I anslutning till poolen 
finns flera utomhusduschar.





På stranden vid Slow down kan man avnjuta fantastiska 
solnedgångar.
Från restaurangen har man en fantastisk vy över solen när den går ner i 
vattnet. Från denna plats skymtar man även Koh Phi Phi  och andra 
närliggande öar. 

.



Slow Down Villa No.7

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.


