På väg

till Thailand?

Vår kalkyl:

Tomt 600m2 / Hus 86 m2
Inflyttningsklart och tillgång till
pool, poolområde och ”båthus”

360.000:-

Driftskostnad ca 250:-/mån och hus,
(förutom el) inkl. tillsyn och skötsel av
området.

Unikt
tillfälle:

Utförsäljning av
markområde i nord
östra Thailand.

välj din

KONTAKT

Kontakta oss direkt för utförligare
information, tomtkarta
och huskatalog.

egen hustyp
I den lilla byn Nong Lat,
60 mil från Bangkok, är
klimatet behagligt och
du kan ”bara vara”.

TEL: 070-768 52 70

Välj bland flertalet olika
hustyper och anpassa
din egen drömbostad.

Vi säljer 14 st tomter
och bygger poolområde!

”Kanske vill du
bara vara”
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Nong Lat är ingen turistort utan en
liten by där befolkningen fortfarande
uteslutande lever av jordbruk, i första
hand risodling.
Här i Nong Lat har vi köpt ett markområde
på 15.000 m2 , gränsande mot stranden.
Området kommer att styckas om 15 st
tomter på 550-1500 m2, varav vi själva
kommer att nyttja en tomt för att bygga
vårat eget nya hus.
Till Nong Lat, som ligger i närheten av
Sakon Nakon tar du dig med flyg 60 mil
från Bangkok, vilket tar ca 55 min.
I Nong Lat får du tillfälle till att koppla av,
långt bort från alla turister, i ett klimat som
under det svenska vinterhalvåret (okt-mars)
ligger runt behagliga 22-25C.
Byn ligger belägen vid en sjö som är ca
15 km ø. Där är det planerat för både båt-

hus med kanoter och för möjlighet till att
bara sitta och njuta. Runt sjön kan det också
ev. komma att bli ridväg så småningom.
Tack vare den behagliga temperaturen får den som vill aktivera sig ett
större utbyte av sina aktiviteter.
Då man i norra Thailand slipper tampas
med temperaturer runt 30c och över varje
dag är det drägligare att vistas i Nong Lat
än i tex Phuket (södra Thailand). Detta gör
att det, för den som vill, också blir behagligare att aktivera sig.
Här i Nong Lat kan man tex vandra, spela
golf, fiska, paddla kanot, cykla samt besöka
nationalparker etc.
Efter ev. aktiviteter kan du ta ett dopp i
poolen vid det 4.400 m2 stora poolområdet
med poolhus och sedan avsluta dagen
med ett besök i den nya restaurangen.

”Välj bland flertalet olika
hustyper från vår katalog”

”Kontakta oss så berättar vi mer: Ingemar tel: 070-768 52 70”

