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till B205



Väkommen till B205

• Nybyggd lägenhet på 72kvm (färdig nov 2020)

• Stor mysig terass om 15 kvm

• Tre välplanerade sovrum med totalt 5-6 
sängplatser

• Master bedroom med badrum en suite

• Två fullt utrustade badrum

• AC i alla sovrum samt i vardagsrummet

• Wi-Fi via indragen fiber Planlösning och planerad inredning (avvikelser i slutresultatet kan förekomma)



Kök och vardagsrum 

Köket och vardagsrummet har en öppen planlösning och extra högt i tak. Här finns ett matbord med plats för sex personer 
och en mysig soffa. De öppningsbara fönsterpartierna ut mot den stora terassen gör att inne och utemiljön flyter samman 

till en härlig social yta. Rummet har AC.

Köket är välutrustat med spis, kyl och frys, micro, brödrost, vattenkokare och kaffebryggare. Det finns även en vattenkylare.



Terass

Lägenheten har en extra stor terass på 15 kvm. Terassen är ombonad och har en bekväm lougesoffa samt ett matbord för 
härliga måltider utomhus . Det är svalkande skugga hela dagen och utsikt ner mot poolområdet. Tack vare att lägenheten 

ligger på andra våningen är det också mindre mygg.



Master bedroom

Master bedroom har en bekväm, 180 cm bred, dubbelsäng och badrum en suite. Det finns gott om förvaring för kläder 
genom en platsbyggd garderob, byrå och väggkrokar. I rummet finns också ett värdeskåp med kodlås, AC samt myggnät.

Master bedroom ligger i hjärtat av lägenheten med ett högt sittande fönster ut mot vardagsrummet som ger ett behagligt 
ljusinsläpp men utan insyn.



Sovrum 1:

Ett mysigt sovrum med plats för tre personer. Våningsängen har en 140 cm och en 90 cm bädd. I rummet finns även 
byrå/öppen garderob och upphängning på väggen för förvaring av kläder. Rummet har AC och myggnät.

Sovrum 2:

Det mindre sovrummet passar perfekt för den i familjen som vill ha ett eget utrymme. Rummet har en enkelsäng samt 
öppen förvaring för kläder. Rummet har AC och myggnät.



Hall:

Hallen är yteffektiv och genom hyllor, väggkrokar samt korgar finns gott om förvaringsmöjligheter för exempelvis skor, 
småprylar och vattenleksaker.

Badrum: 

Lägenheten har två fullt utrustade badrum med WC, handfat och dusch. Det ena badrummet ligger i anslutning till Master 
bedroom och det andra har ingång genom hallen. I båda badrummen finns hyllor och krokar för förvaring.



Slow down området

Slow down ligger på den södra delen av stranden Klong Dao på Koh Lanta. 
På området finns en restaurang med fantastisk mat och ett stort utbud av aktiviteter; sol och bad vid poolen, beach volleyboll, 

gruppträning på stranden samt gym med möjlighet att boka PT. Vintern 2020 står områdets tre paddelbanor klara. 

Är ni intresserade av att hyra B205 kontakta bokningen@slowdownlanta.se


