
Välkommen till Villa 9 
Lyxigt hus på 150 kvm med 4 sovrum och kök & vardagsrum med AC. 
Uteplats med utedusch och 15 meter till Poolen. 75 meter till havet:-)



Välkommen till Villa 9, eller Villa Khao, som man säger på 
Thai. Huset är byggt i traditionell thai-stil med en öppen 
planlösning som ger goda möjligheter till självdrag där 
luften kan cirkulera fritt och ge god och behövlig svalka. 
Huset ligger dessutom i skugga vilket bidrar till extra bra 
klimat i huset. Förutom det har huset även AC i kök & 
vardagsrum vilket de flesta hus på Slowdown inte har. 
Givetvis har ni även AC sovrummen. Väldigt skönt med 
AC i kök & vardagsrum när man vill stänga dörrarna på 
kvällen. 

Huset ligger centralt i Slowdowns område med 10-15 
meter till poolen. Utanför huset, är det stora gräsytor 
som lockar till spel och lek med barnen. Huset är inrett 
sparsmakat just med tanken att behålla känslan av 
öppenhet och luft. Huset är även utrustat med 
väggfläktar förutom AC,n som ni använder när dörrarna 
är stängda. Finns även en fläkt som når uteplatsen om det 
är extra varma dagar. Kylen är även utrustad med 
ismaskin så man får kalla drinkar.
 
Huset har fyra sovrum där alla har AC. Tre av sovrummen 
även har privata badrum med dusch. Totalt 8 st fasta 
bäddplatser.  Sängarna på nedre plan är av extra hög 
kvalité och med god komfort. Det finns även ett fullt 
utrustat kök med tillhörande matplats. På övervåningen 
finns även ett separat TV-rum med 40 tums TV med 
HDMI ingångar om ni vill spela upp Netflix från er dator 
eller Ipads. 

Villa 9 på Slowdown



Kök och allrum med 6 meters takhöjd. Extra kraftig 
AC så ni ändå har kyla i kök & vardagsrum.



  Mysig uteplats med utedusch:-)



Vi har många sköna hängställen för såväl barn och vuxna. 
Stora vikväggar så inomhus och utomhus miljön smälter ihop.



Nytt för 2021 så har vi ett fjärde sovrum på andra 
våningen. Givetvis med en skön AC och bra ljusinsläpp:-)



Totalt finns det fyra sovrum med totalt 8 bäddar. Tre av sovrummen 
finns på markplan som har egna badrum. Ett av sovrummen har 
även utgång till uteplatsen. Alla våra sovrum har AC.



Ett av sovrummen är lite mindre med två bäddar efter varandra. 
Förutom sängarna finns det bra förvaring för barnens kläder. Längst 
in har barnen ett eget badrum med dusch.



Häng i hängmattan med en bra bok. Ha 
samtidigt lite överblick över poolen. 



Bra pool med avskild barndel. Huset 
ligger 10 meter fram till höger.

Mycket lugnt lugnt i poolen - framförallt när alla barn är i 
skolan. Efter kl 14 hittar alla barn sina favoritkompisar…



Det här är Astrid som precis 
utanför huset har gjort sig 
beredd att gå till poolen:-)



Välkommen till 
Slowdown:-)


