
Välkommen till A303 - en av de nya lägenheterna! 

A303 stod färdig till säsongen 21-22 och är därför mycket fräsch. Den har tre sovrum med totalt sex 

sängplatser, två badrum, ett vardagsrum med integrerad köksdel samt en stor balkong/altan med 

eftermiddagssol. 

Ni kommer in i en hall. Där finns till vänster en öppen garderob med en hatthylla, där ni t ex kan lägga 

upp era väskor, många galgar, några krokar och ett skoställ. 

 

  
 
Till höger ligger det första sovrummet med en 
våningssäng, 90 cm bred, och två byråer. Ett 
likadant sovrum ligger vägg i vägg. 

 
Därefter kommer det stora sovrummet med en 
150 cm bred säng, även det med två byråer. 

 

  
  

Mitt emot sovrummen ligger två badrum med varsin dusch, toalett och handfat. Där finns gott om 

hyllor för allt som man kan vilja ha i ett badrum. 



 

 
 

 

Rakt fram öppnar sig vardagsrummet med soffa och matbord, med plats för 8 personer. Det finns 

iläggsskivor till bordet. Köket är utrustat med porslin, glas och bestick för lika många. En 

vattenautomat står numera till höger om köksbänken. 

 

 
 

 



 
 

Den bortre väggen består av ett glasparti med stora skjutdörrar mot balkongen, så nästan hela 

väggen går att öppna. 

Det finns AC i alla sovrum och i vardagsrummet. I badrummen finns fläktar. 

  
 

Balkongen är stor, 15 kvm, och har ett vackert stengolv. Den är halvt insynsskyddad och från resten 

har ni en fin utsikt över den stora poolen och trädgården runt om den. Lite längre bort, förbi 

volleyboll-planerna, skymtar havet. 



  
 

Lägenheten är utrustad med ett bra nätverk så att det ska gå att arbeta där. Vi har valt att inte ha 

någon tv, då vi vill att lägenheten ska vara en plats för lugn och vila. Via nätverket går det dock att 

titta på film, nyheter och barnprogram m m på egna enheter. 

Vi hoppas att ni ska trivas lika bra här som vi gör! 

Varmt välkomna! 

Monika och Calle 


