
En av Slow Downs största lägenheter som passar den stora 
familjen med besök eller varför inte två familjer som delar! 



Utsikten när ni öppnar entrédörren är slående. 

Från lägenheten har ni utsikt över lilla poolområdet, 
resorten och Andamanska havet med Koh Phi Phi i 

horisonten.  

Här upplever ni en privat sfär, som kontrast till 
Slow Down´s sociala miljö runt poolerna och i 

restaurangen. 

Etagevåningen med sin terrass och 
balkong ligger på plan 3 och 4. 



Slow Down Penthouse är en rymlig etagevåning på 145 kvm i två plan,  
med 45 kvm terrass och balkong. Våningen stod färdig i november 2011. 

Här finns rum för upp till 9 personer + 2 bebisar. 



Från matplatsen har ni en underbar utsikt över 
havet. Möjlighet att beställa upp mat från 

restaurangen finns. 

Köket är utrustat med kyl/frys med ismaskin, 
diskmaskin, vattenkylare, kaffekokare, 

microvågsugn, brödrost, mixer, vattenkokare, 
porslin samt ett urval plastglas.  

Det finns även en Nespressobryggare så tag med 
kapslar från Sverige (finns ej att köpa på Koh 

Lanta), och ni kan njuta av en perfekt espresso  i  
solnedgången…   

Köket har öppen planlösning, med matplats 
och rymlig hall. Här finns en musikanläggning 
med CD och anslutning för iPhone/iPod, AUX 

och USB. 

Dörrarna öppnas upp helt mot terrassen, vilket ger 
en härlig utekänsla samt gott om plats att umgås.  



Samtliga fyra sovrum har dubbelsäng med 
myggnät, AC och gott om förvaring. 

Master bedroom på terrassplan, med direkt 
utgång till terrass och lounge.  

Badrummen är rymliga och har gott om 
förvaringsutrymme. De nås både från hall/rum och 
direkt från Master bedroom på respektive våning. 

Sovrum 2 på terrassplan, med egen 
utgång till balkong på entrésidan.  



På övre plan finns två sovrum med AC samt ett rymligt badrum med dusch.   
Härligt allrum med AC och plats för hela familjen att koppla av och titta på tv/dvd.

 De stora fönsterna ger en härlig vy över havet men har också bra solskydd samt 
mörkläggnings möjlighet. Här finns även en arbetsplats.   

Från de båda balkongerna har ni Slow Downs bästa utsikt över havet. 



Njut  på  balkongen  av  en  fantastisk utsikt  över  Slow  Down,  havet och Phi Phi öarna… 



Terrassplan:  

Två sovrum med dubbelsäng och AC. Stort badrum. 

Kök med matplats och öppningsbara skjutpartier mot 
terrass. Hall med skohyllor och gott om krokar. 
Trappan mellan planen är utrustad med grindar. 

Stor insynsskyddad terrass med solstolar och 
sittgrupper för härliga dagar och kvällar. 

Plan 2: 

Två sovrum med dubbelsäng och AC. Stort badrum. 

Allrum med AC och härlig soffa, bäddbar divan, 
liggmadrasser, TV med USB+HDMI-ingång, 
regionsfri DVD och bokhylla. Arbetsplats.  

Två mindre balkonger. 



Kho  Lanta  kallas  ofta  för  Solnedgångarnas  ö… 



Utrustningslista etagevåning 3B: 

• 8 sängplatser (4 dubbelsängar)
• AC i alla sovrum
• Bäddbar divan med bäddmadrass
• AC i allrum
• 2 spjälsängar (resesängar)
• Sänglinne
• Bad- och strandhanddukar
• Porslin till 8 personer
• Plastglas
• Vattenkylare
• Mixer
• Diskmaskin
• Kyl/Frys med ismaskin
• Brödrost
• Microvågsugn
• Vattenkokare
• Nespressobryggare
• TV med USB/HDMI-ingång
• Regionsfri DVD
• Musikanläggning med CD,

iPhone/iPod- AUX och USB-anslutning
• Blöjbytesbänk
• Laddningsbara nattlampa




