
Välkommen till lägenhet B206

 Med direkt närhet till den 
stora poolen men också med 
skön möjlighet till avskildhet 
på Slow downs vackra område 
hittar du denna nybyggda 
lägenhet (klar april 2022).

 Den är väl genomtänkt och 
har en smart planlösning 
designad av kompetent 
personal med erfarenhet av 
husbygge.

 Lägenheten har tre 
sovrum, två badrum samt en 
utedusch och direktaccess till 
poolområdet via egen trappa.

 Du har också en 
insynsskyddad femton 
kvadratmeter stor altan med 
både bergs-, pool- och 
havsutsikt.



Slow down är ett mysigt, familjärt och 
aktivt villaområde på södra delen av 
Klong Dao stranden på Koh Lanta. Det 
är ett väl genomtänkt och modernt 
område med hög service. 

De flesta stannar länge vilket skapar en 
unik social karaktär på området. 
Beachvolleyboll, jogg på den långa 
stranden, Thaiboxning, områdets egna 
tre padelbanor, simning i poolen, cross 
fit på stranden eller Thailands mest 
välutrustade resortgym väntar på dig.

Om detta inte låter lockande har du alla 
möjligheter att bara sola och slappa på 
någon av Slow Downs olika pooler, äta 
och dricka gott i områdets egna 
restaurang eller upptäcka resten av Koh 
Lanta.

Slow down



Altanen är på femton kvadratmeter, 
delvis insynsskyddad och med utsikt 
över Andaman-havet till största del 
men också en fin utsikt över de 
gröna kullarna. Altanen har både 
skugga fram till tidig 
eftermiddag och kvällssol, så både 
den solskygge och den soldyrkande 
kan sitta där tillsammans.

På altanen finns en sala 
(dagbädd ca två*två 
meter), hängmatta samt bar att 
sitta och jobba i eller festa på..... allt 
för att kunna njuta av utsikten i 
trevligt sällskap.

Havsutsikt via altanen
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Altanen
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Master bedroom har en stor säng 
180 cm och smarta platsbyggda 
hyllor för klädförvaring. Rummet har 
mindre fönster ut mot de gröna 
kullarna runt området samt fönster 
ut till vardagsrummet som ger dig 
havsutsikt. 

Master bedroom



Stora barnrummet har en 
våningssäng 2 x 90 cm. Även här 
finns rejäla platsbyggda hyllor för 
förvaring. 

Tonårs- och eller arbetsrummet 
med utsikt mot poolområdet har en 
rejäl säng på 90 cm samt ett 
skrivbord för att kunna sitta och 
arbeta i lugn och ro via egna 
fibernätverket. Även detta rum har 
stora förvaringsmöjligheter.

Sovrum 2 & 3



Slowdowns största och 
ljusaste vardagsrum?! 

Vardagsrummet i hörngavelläge 
har rejält med ljusinsläpp med 
stora glasdörrar mot altanen 
som suddar ut inne och 
utegränsen.

Loungesoffa för biosittning på 
kvällen inför projektorduken, 
stort rejält köksbord med plats 
för upp till 10 personer, stort 
komplett kök samt gott om 
snygga hyllor med äkta 
thaikänsla.

Havsutsikt!

Vardagsrum och kök



Utsikt mot trädtopparna från 
köksbordet och mot havet och 
stranden från loungesoffan. 

Vi har satt upp stor projektduk, 
projektor, Apple TV+ samt Sonos
högtalare. Det gör att du kan få 
biosittning i Thailandsmörket. (vi 
garanterar dock inte funktion då 
thaiklimatet kan slita hårt på 
elektronik)

Vardagsrum och kök



Från trappan direkt in i lägenhet 
hittar du vår utedusch där du 
bekvämt får bort all sand.

I lägenheten har du ett komplett 
badrum med dusch, handfat och 
toalett. Badrummet har även ett 
litet fönster som ger dagsljus.

Ett litet badrum med toalett och 
handfat finns också.

Badrum

Stora badrummet Utedusch

Lilla badrummet



Planritning över lägenheten som 
är på 72 kvm

Möbleringen stämmer inte helt 
med bilden

Alla rum har A/C!

Är man riktigt stor familj 
finns det möjlighet att hyra 
Studio B207 som 
har "connection door" till 
lägenheten med ytterligare fyra 
riktiga sängar och eget badrum.

Planritning



Vi har byggt och inrett denna 
lägenhet för att den ska ge 
möjlighet för en aktiv barnfamilj att 
stanna länge, bekvämt och 
bekymmersfritt i Thailand. 
Inredningen och designen är enkel, 
ren och snygg med mycket 
platsbyggda väggfasta möbler i trä. 

Vi själva spelar mycket volleyboll, 
hänger i gymmet, badar i poolen och 
lever ett aktivt och avslappnat liv på 
Slow down och hoppas ni också tar 
chansen att göra det. 

Varmt välkomna!

/Familjen Ekqvist

Välkomna!


