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Välkommen till
Villa 5

ETT HUS ATT TRIVAS I!

Här har ni gott om plats, både ute och inne och när man öppnar
upp fönsterväggarna är man både ute och inne!

Vardagsrummet och köket går i vinkel och där är det full
takhöjd, över 8 meter. 

Huset har 3 rymliga sovrum med 7 sängplatser, alla med aircon
och separat dusch/toalett. 

Utanför vardagsrummet finns en stor uteplats där man vistas
lite mer avskilt. (alldeles nytt så det finns inga bilder på det!)

Från huset är det endast några få meter till poolen



Vardagsrum med kök

Alla får plats i soffan om man vill sitta inne, man kan öppna
upp glasdörrarna och då blir rummet oändligt stort! Kök i

direkt anslutning till vardagsrummet.



Riktigt skön kingsizesäng och tyst aircon, kan inte bli
bättre! Direkt utgång till trädgården och till toa/dusch.

Mastersovrum



Från toa/dusch kan man komma direkt ut, bra om man vill hänga upp
badkläder eller om man vill komma in när man är blöt från poolen.

I direkt anslutning till mastersovrum



Här finns en lika skön kingsizesäng som i mastersovrummet, dessutom en bred enkelsäng,
lika skön! Här sover minst 3 personer mycket bra.

Sovrum 2



Även sovrum 2 har egen toa/dusch



Övervåningen ser inte ut så här! 
Sovrum 3

Här har vi sovrum nummer 3. Det är nyligen ombyggt och vi har
inte hunnit ta några bilder! Men till hösten 2020 kommer det att
finnas en härlig dubbelsäng och helt isolerat i tak och aircon. Så

även här kan man sova som en prins/prinsessa!



Övervåningens sovrum har en
egen toalett/dusch



Endast några meter från huset ligger poolen, men tack vare växter och husets
läge i området finns alltid möjlighet till lugn och ro.



Omgivningen
Bara ett litet smakprov på vad som väntar! Välkommen till paradiset! 










