
Hej och välkomna till lägenhet B.103!
Vi som äger lägenheten heter Mattias, Maria, Elma och Albin 
Orling och vi är jätteglada över att ni är nyfikna på att hyra 
vår lägenhet som vi själva tycker väldigt mycket om. 
Lägenheten har 6 bäddar fördelade på 3 sovrum och perfekt 
läge på bottenplan i närheten av den stora poolen. Hoppas ni 
får en fantastisk vistelse här på Slow Down och i vår lägenhet 
B.103



Lägenhet B.103 har inretts för att ute och inne 
ska flyta samman. De stora skjutbara 
glasfönsterna gör att man alltid har en känsla 
av att vara ute, i närheten av den stora poolen 
som ligger ett stenkast ifrån altanen. 

Altanen, med både 
sittgrupp och 
hängmatta, är 
utrustad med mycket 
mysbelysning vilket 
gör att man gärna 
dröjer sig kvar ute 
på kvällen för att 
njuta av ljuden och 
värmen.



Köket och vardagsrummet hänger ihop i 
en stor (25 m2) social yta, där återigen 
närheten till uteplatsen adderar 
ytterligare rymd. 

Köket är välutrustat med bl. a mixer, kaffebryggare, 
vattenkokare och micro. Vattenkylaren gör att man alltid kan 
ha tillgång till kallt dricksvatten utan att behöva släpa hem 
plastflaskor och slipper bidra till nedskräpning med plast.



Lägenheten är anpassad för 6 personer och här 
finns olika typer av sittplatser som passar de flesta 
behov en familj på semester har. Vardagsrummet är 
utrustat med AC.



Rummet ligger mitt i lägenheten och är därför 
mycket tyst, i rummet finns också ett stort fönster 
ut mot vardagsrummet för ljusinsläpp. Självklart är 
rummet utrustat med AC.

Sovrum 1 är utrustad med en 
dubbelsäng med en mycket 
bekväm resårmadrass. 
Rummet har också en hylla 
och en byrå med plats för 
förvaring.



Sovrum 2 är utrustad med en dubbelsäng med en 
mycket bekväm resårmadrass. I rummet finns också en 
rymlig garderob samt AC.

Sovrum 2 har en Smart-TV 
med Netflix, YouTube och 
surfmöjligheter.



Sovrum 3 har en våningssäng och passar 
perfekt som barn rum, men kan även 
användas av vuxna då madrassen är fullstor 
90x200 cm. Rummet är utrustat med AC.

I sovrum 3 finns en rejäl byrå för 
förvaring, samt en bambustege som ger 
möjlighet att hänga upp kläder och 
handdukar.



Badrummet är inrett i smakfullt 
grått och har dusch, toalett och 
flera krokar och hyllor med gott 
om plats för förvaring.


