


Nasz Dom & Pensjonat
tworzymy w prawdziwym duchu 

SLOW - świadomej ekologii, 
uważności chwili, dobrej energii

i oczywiście sjesty 

Paulina & Bartek 
Współcześni Hipisi

robimy to, co kochamy 
jesteśmy wolni i wierni swoim 

życiowym wartościom. 
Od 20 lat budujemy wspólne życie

Od 4 lat kreujemy markę 
REC.ON - design z upcyklingu



Nasz dom położony jest w 
środku natury, w dolinie gór 

Sierra de María-Los Vélez
3 km od uroczego, 

XVIII wiecznego
andaluzyjskiego miasta

Velez-Rubio.

Otoczony piniami 
i aromatycznymi roślinami jest 

idealnym miejscem do 
rozkoszowania się naturą, 
bezkresem nieba, słońcem 

i czystym powietrzem.

Nasza okolica to także 
wyjątkowe miejsce do 

obserwacji życia kondorów i 
sępów andaluzyjskich.



Nasz Dom posiada swoją 
„upcyklingową” historię

Przez ponad 100 lat stał w tym 
miejscu oryginalny,  andaluzyjski 

wiejski dom

W 2010 roku - na pozostałych 
pierwotnych fundamentach, 

został nowocześnie odbudowany.
`

Odtworzona została jego naturalna 
architektura, podkreślająca urok 

rustykalnego dawnego 
gospodarstwa



Do wynajęcia oferujemy 
dwie przestronne kondygnacje 
naszego domu wraz z tarasami 

Każda z kondygnacji 
o powierzchni 100 m2,

posiada salon z kominkiem, 
połączony z kuchnią 

oraz
2 oddzielne sypialnie z dwoma 

łazienkami

Do apartamentów prowadzą dwa 
oddzielne wejścia



Dzieci są u nas mile widziane
Sami jesteśmy twórcami dwójki:

Stach 13 lat i Józio 9 lat

Zabawy w naturze i z naturą
bez komputerów i telefonów* to 

nasza główna zasada

Zapewniamy:
ogródek warzywny 

naturalny plac zabaw
basen

kreatywne nudzenie się
kącik muzyczny

kącik gier i filmów 

* korzystanie tylko we wskazanych miejscach



W cenie pobytu codziennie 
(9.00-10.00)

podajemy domowe, zdrowe  
śniadania

Dodatkowo 
Możemy na zamówienie zrobić dla 

Was lunch lub kolacje
Dajcie nam tylko wcześniej znak

Na miejscu pieczemy swoje 
słodkości oraz robimy zdrowe, 

owocowe smoothie
(bez i z alkoholem )



Do uroczego i zabytkowego miasta 
Velez-Rubio

prowadzi górska droga, którą 
pokonamy 

10 minut autem

Góry Sierra de María Los Velez
stworzone są do wspinaczek, tras 

rowerowych oraz pieszych

Z naszego domu oraz okolic można 
obserwować ptaki min. 

andaluzyjskie kondory i sępy.

Od morza i plaż dzieli nas około
65 minut jazdy samochodem.

Nasze miejsce jest świetnym 
punktem startowym do eksploracji 

całej Andaluzji!



Pobyt 7 dniowy ze śniadaniami dla rodziny 

4 osobowej na jednej z kondygnacji w 

okresie:

lipiec, sierpień, Wielkanoc, Boże 

Narodzenie oraz polska majówka

750 EUR

Pozostałe dni

650 EUR

adres: Fuente del Gato 8, Almería Vélez Rubio, Spain

www.rec-on.eu, +48 501 100 044

lotnisko: Alicante:

1,5 h samochodem (np. firma Centaur - wynajem)

3,5 h autobusem (ALSA - przewoźnik)

Jest także możliwość zamówienia transferu z lotniska

http://www.rec-on.eu/

