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Ośrodek Wypoczynkowy Amberwil 

 

Lokalizacja 

Nadmorska miejscowość Mikoszewo, położona przy Przekopie Wisły – najważniejszym ujściu 

najdłuższej polskiej rzeki do morza.  

 

Do morza – 1,5 km, spacer przez las; 

Do Rezerwatu „Mewia Łacha” – 1 km; 

Do dawnego obozu koncentracyjnego KL Stutthof – 12 km; 

Do Krynicy Morskiej – 33 km; 

Do centrum Gdańska – 35 km; 

Do Malborka – 58 km. 

 

Opis 

Ośrodek położony jest w atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej Mikoszewo. Do morza co prawda 

nieco dalej (ok. 1,5 km), ale warto pokusić się o 15-minutowy spacer przez malowniczy nadmorski las. 

Cierpliwym turystom proponujemy bliższy kontakt z plażowym piaskiem – można w nim znaleźć całkiem 

spore okruchy bursztynu. Ciekawym obszarem jest ujście Wisły, a przy nim Rezerwat „Mewia Łacha”. 

Kilka lat temu zaobserwowano tutaj stado kilkunastu fok (!). Nie brakuje też atrakcji dla miłośników 

techniki, bo za takie należy uznać przeprawę promową przez Przekop Wisły czy też szlak kolei 

wąskotorowej. 

Mikoszewo – cisza i spokój, a przy tym dogodny punkt zakwaterowania przy zwiedzaniu Gdańska i 

okolic. 

 

     

 

Pokoje 

Ośrodek oferuje ponad 200 miejsc noclegowych o zróżnicowanej konfiguracji. W ofercie: 

pawilon z modułami 2, 5, 6 i 7 osobowymi. Każdy moduł z łazienką i balkonem. 
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Domki typu BRDA z pokojami 2 i 4 osobowymi, w każdym domku weranda, balkon i łazienka. 

Domki szeregowe z pokojami 3-osobowymi i salonami 2-osobowymi. W każdym domku aneks kuchenny, 

łazienka i balkon. 

Dom kolonijny Chrapek – w nim 30 miejsc noclegowych i węzeł sanitarny. 

Dom kolonijny Sporcik – 30 miejsc noclegowych z węzłem sanitarnym. 

 

W ofercie również 

Świetlica; 

Stołówka z wyżywieniem; 

Plac zabaw; 

Sala TV; 

Boiska do piłki nożnej i siatkowej; 

Miejsce na ognisko.  

 

Dane kontaktowe 

Ośrodek Wypoczynkowy AMBERWIL 

ul. Długa 12 

82-103 Mikoszewo 

tel. 55 247 88 86 

kom. 502 82 34 52, 511 44 51 59 

e-mail: amberwil@amberwil.pl  

www.amberwil.pl 


