
SLOW DOWN
VILLA 8







LEV ENKELT
Atmosfären i villan är öppen och ljus,  
luften frisk och svalkande. Köket är  

lättstädat och villan rymmer flera skåp 
och förvaringsmöjligheter. Inredningen 

går i teak.  

Villan och omgivningen andas lugn  
men butiker och äventyr finns alltid nära 

till hands. 

Det är enkelt att bo, koppla av och få 
tiden att sakta in här.



UMGÅS
Koppla av i sofforna med en varsin bok 

eller samlas runt middagsbordet.

Vid soffgruppen på loftet finns en tv på  
42 tum med DVD-spelare och HDMI-uttag,

för mysiga filmkvällar.









SVALKA
Precis utanför verandan
väntar poolen. Här finns 

solstolar och bord. 







VILA
På bottenvåning finns 3 sovrum med dubbelsängar, 

myggnät, tyst luftkonditinering & egen dusch/toalett. Ett av 
sovrummen har utgång direkt till poolen – för den som 

älskar att starta dagen med ett morgondopp.

Loftet har ytterligare 2 mindre identiska sovrum med AC & 
dubbelsängar som går att hyra till en extra kostnad. Toalett 

finns på våningen. 

Huset har totalt 10 sängplatser.
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ÄTA
I köket finns kyl, frys, vattenkokare,  

mikro, pannor, kastruller, köksredskap  
och allt som behövs för vanlig matlagning. 

En mindre matbutik med bassortiment  
ligger rakt över gatan och en större finns 

i Saladan, bara 10 min bort  
med tuc tuc.





MAT  
MED UTSIKT

På Slow Downs restaurang kan ni äta och 
dricka gott precis vid havet, eller köpa 

med hem till villan. 





ENERGI
När lusten infinner sig väntar vågorna 

och surfbrädorna. Det är alltid fullt ös på 
beachvolleyplanen och i gymmet. 

För den som vill sträcka på benen under en 
tidig joggingtur eller sen kvällspromenad 

väntar stranden Klong Dao. 



AVKOPPLING
Varva ner igen efter aktiviteterna med 

massage. Slow Down Massage har öppet 
varje dag & här finns alla former av 

kroppsvård man kan önska sig.



Sugen på att hyra Villa 8? Läs mer på:

SLOWDOWNLANTA.SE
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