
Villa 12   
Beachfront på Slow Down 



Villa 12 
I villa 12 kan du vakna 
och blicka ut över havet 
från kudden. Från över-
våningens stora terrass 
ser du alla volleyboll-
turneringar från första 
parkett eller sitter i 
soffgruppen och avnjuter 
en svalkande after 
beach. 
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Villa 12 
Bottenvåningen består av 

kök med matplats för 8 
sittande och allrum i 

öppen planlösning. Köket 
är utrustat med spis, 

micro, kyl, frys, 
vattenkokare, brödrost, 

kaffebryggare och en 
kallvattenautomat.  

 



Villa 12 

I allrumsdelen kan 
du sjunka ner i 
soffan och se en 
film på den vägg-
monterade 43”-
tvn.  
Kök och allrum 
har a/c för 
behagligt 
inomhusklimat. 



Villa 12 
På bottenvåningen finns också 
två sovrum – det blå respektive 
det gröna. Det blå sovrummet 
har egen utgång direkt till pool-
området samt en 180 cm bred 
dubbelsäng, god förvaring och 
egen wc med dusch. 
Naturligtvis egen a/c. 



Villa 12 

I det gröna sovrummet finns en 
90 cm bred våningssäng, god 

förvaring, a/c och egen wc med 
dusch. 



Villa 12 

Från terrassen har du en härlig 
utsikt över vollybollplanerna, 
restaurangen och havet.  På 
övervåningen finns också två 

sovrum – det röda och det turkosa. 

Övervåningen nås via en 
spiraltrappa inomhus. Du 
kommer direkt ut på den 27 
kvm stora skärmtaksförsedda 
terrassen möblerad med 
soffgrupp i roting och solstolar i 
kokos och bambu. 



Villa 12 

I det turkosa 
sovrummet finns 

en 90 cm bred 
våningssäng, a/c 
samt en gammal 
skolpulpet som är 
en perfekt rit- och 
skrivplats för barn. 



Villa 12 
Det röda sovrummet, husets master bedroom, med utsikt över 
terrassen, vollybollplaner och havet. Här finns en 180 cm bred 
himmelsäng, god förvaring, a/c och egen wc med dusch. 
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Villa 12 

Huset är nybyggt och invigdes i december 2017. Med fyra sovrum, 
8 sängplatser, tre badrum och den stora terrassen så ryms den stora familjen, 

de två familjerna som reser tillsammans eller familjen som vill bo stort, havsnära 
och lite bättre. 

  
Varmt välkomna till villa 12! 

  
Louise och Björn 


