
Välkomna till lägenhet B104 

 

 

 

Lägenhet B104 passar både den stora och lilla familjen, den ligger på markplan med ingång via den 
möblerade terrassen. Terrassen ligger en bit från gångstråket genom området men tillräckligt nära 
poolområdet så ni har översikt från vår mysiga sittgrupp. Lägenheten är ca 70 kvm stor fördelat på 3 
sovrum, två toaletter varav en med dusch samt vardagsrum med kök i öppen planlösning. Alla 
sovrum samt vardagsrummet har egen AC och våra sängmadrasser är av svensk standard med hög 
komfort vilket borgar för en god natts sömn.  

 

           

 



Lägenheten ligger i det nybyggda området och hade sina första gäster under december 2017. 
Ägarnas tanke med inredningen var att skapa en skön och mysig hemma känsla där de har blandat 
inredningsdetaljer från Asien och Skandinavien i både funktion och design. Köket är väl fullt utrustat 
och har ett rymligt matbord med plats för 6-8 personer. Lägenheten har även en mycket praktisk 
vattenkylare som inte är standard i liknande lägenheter. 

              

               

 

    
 

 



Sovrum 1 - Master bedroom 
Har sover ni gott i en 180 cm bred säng och har en egen toalett, rummet är placerat längst in i 
lägenheten och ni har även en större förvaring med plats för kläder, resväskor och allt annat ni hittar 
ute på era shoppingrundor på Koh Lanta. Det finns även ett litet kassaskåp med personligt kodlås för 
era pass och andra värdesaker. 

 

 

 

        

 

 

 



Sovrum 2  
Ett mysigt sovrum med plats för tre personer, rummet är möblerat med en familjesäng dvs en 
våningssäng med en 120 cm bred madrass längst ner och en 90 cm bred madrass ovanför. I rummet 
finns även en mindre byrå och upphängning på väggar för förvaring av kläder.  

 

                

 

Sovrum 3 
Sovrum 3 ligger vägg i vägg med sovrum 2 och är i samma storlek med samma möblering, en 
familjesäng, byrå och upphängning på väggar.  

 

 



Vardagsrum/kök 

Kök och vardagsrum i öppen planlösning med stora skjutdörrar i glas som vetter ut mot den fina 
uteplatsen och det härliga poolområdet. Om ni vill ha en skön hemmakväll så har vi även gardiner 
som kan dras för skjutdörrspartiet. Rummet är möblerat med 4 bekväma rottingfåtöljer och det finns 
även två thaimadrasser, ett rymligt köksbord samt förvaring i form av en handgjord byrå från Chang 
Mai. Köket är utrustat med grytor och kastruller, kylskåp med frysfack, mikro, vattenkylare, mixer för 
goda smoothies eller läskande drinkar, vattenkokare, kaffebryggare och allt annat ni behöver för att 
laga en god middag hemma.  

 

           

           

           

 

 

 



Uteplatsen/terrassen 
På terrassen hittar ni en sittgrupp och en skön hängmatta som kan användas under hela dagen då 
lägenheten ligger i svalkande skugga under dygnets varmaste timmar, upphängning för blöta 
badkläder samt förvaring för allt annat som behövs för en heldag i poolen. 

 

 

 

 

 

 


