
VÄLKOMMEN HEM TILL B105! Lägenheten invigdes november 2021. Den prisbelönta arkitekten som 
vi använt har verkligen skapat ett boende att trivas i.

B105



TERRASSEN är integrerad med både 
lägenheten och gräsmattan utanför. Med 
en fyllig häck för avskildhet om så önskas.

Här kan ni umgås med familj och vänner i 
sofforna, eller bara slappna av i 
hängmattan.

Terrassen har skugga hela dagen. Det 
behövs i Thailand :)

Bottenplan ger direkt 
tillgång till gräsmattan, 
som är väldigt populär för 
barnen.

Även poolen ligger strax 
utanför.

Gym
Paddelbanor



Mycket förvaring i hyllor och lådor.

Säkerhetsskåp.

Luftigt vardagsrum.

Plats för 10 matgäster (med iläggsskiva)



Arkitekten valde ett stort 
ljusinsläpp i hallen.

Ljusinsläpp

Smart planlösning gav även plats 
med ett TV-rum.

Ibland är det skönt att dela på sig. 
Vissa kan umgås i vardagsrummet 

och andra tittar på film.



2 stycken Familjerum (150 + 90 cm)Master bedroom (180 cm)

3 sovrum



Toalett

Värdefullt med extra toalett.

Toalett med dusch

Hyllor och krokar ger gott om förvaring.



Ljusinsläpp

Ljus och smart 
planerad

Fiber + 2 hotspot ger snabbt 
internet och bra täckning

Smart TV Bra förvaring
i alla rum

Skrivare Säkerhetsskåp Visuell barnmonitor
vid behov

AC i alla rum



Våra tips
Skola
Lilla svenska skolan är utöver det vanliga. Fantastiska pedagoger, små klasser, roliga 
aktiviteter. Skolbuss till/från Slow Down. Klasskompisar som också bor på Slow Down.

Sport på Slow Down
Delta i någon av turneringarna i volleyboll. Varje dag i veckan har sin nivå. Från barn som är 
nybörjare till vuxna på elitnivå. Funktionell träning på stranden varje morgon. Nytt för i år är 
även ett gym och 3 paddelbanor. Det finns även simskola, fotboll, crossfit, thaiboxning på ön.

Utflykter
Den traditionsenliga båtturen 5 island under en dag. Se till att upptäcka de olika stränderna 
på Koh Lanta, där var och en har sin karaktär med olika restauranger och strandhäng. Ta en 
tuktuk eller hyr mopeder (eller varför inte hyra en egen tuktuk). För de äventyrliga kan man 
vada längs en flod i djungeln upp till ett vattenfall.

Arbete
Vi är många som även arbetar en del av tiden här. Sitt i lägenheten eller nere i restaurangen 
med antingen volleybollspel eller havet som bakgrund. Mötesrum och arbetsplats  finns fritt 
att låna av Slow Down.



Välkomna
till Slow Down Lanta


