


Mechelinki to jedyne w swoim rodzaju miejsce łączące spokój 
i sielskość okolicy z atrakcjami aglomeracji trójmiejskiej. 
Mechelinki mają szansę stać się najmodniejszym miejscem 
w okolicy Trójmiasta. Morze, plaże, świetna infrastruktura 
turystyczna i imprezy plenerowe przyciągają każdego roku do 
Trójmiasta i okolic ponad 8 mln turystów.

Poznaj urokliwe 
Mechelinki
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Mechelinki położone są w gminie Kosakowo w sąsiedztwie Gdyni, przylegają do brzegów Zatoki Puckiej i stanowią miejsce 
wyjątkowe z wielu powodów. To idealne połączenie wspaniałej sielskiej natury z dynamicznym miejskim stylem życia.

Mechelinki dzieli od centrum Gdyni zaledwie 11 kilometrów. A to oznacza, że w zależności od naszych potrzeb możemy tutaj 
podziwiać z klifu piękne widoki na rozciągające się wody Zatoki Puckiej i Półwysep Helski, zachwycać się niezapomnianym 
pejzażem zachodu słońca, spacerować po mechelińskich łąkach i lasach.

A jeśli ktoś poszukuje - dla odmiany – innych wrażeń, to może udać się do pobliskiego Trójmiasta i gościć w jednej  
z gdyńskich restauracji, korzystać z atrakcji Sopotu, spacerować po Gdańskiej Starówce lub po prostu podjechać na zakupy 
do dużego centrum handlowego.

W Mechelinkach fani kitesurfingu czy windsurfingu mogą także wspaniale realizować swoje pasje. 

W gminie Kosakowo mieści się siedziba mojej firmy od początku jej istnienia.  Już sam ten fakt sprawił, że Mechelinki stawały 
się coraz bliższe mojemu sercu. Przestrzeń w Mechelinkach uwiodła mnie swoim urokiem, spokojem i kameralnością oraz 
niezwykle silną biznesową energią. 

Planując inwestycję Anchoria Holiday myślałem zarówno o inwestorach, którzy szukają rozsądnej i perspektywicznej lokaty 
kapitału, jak i o osobach, które chcą mieć tutaj swój nadmorski wakacyjny apartament na wyłączność. To dlatego - tak jak 
już wspomniałem - Mechelinki urzekają i przywiązują na długie lata.

Moja firma dodatkowo pragnie wzbudzić Państwa zainteresowanie nowoczesną architekturą i jej dyskretnym urokiem 
elegancji oraz szeregiem udogodnień, które sprawią, że czas spędzany nad Zatoką Pucką będzie jeszcze przyjemniejszy. 

Nie mam wątpliwości, że ta inwestycja będzie chlubą naszego biznesowego portfolio.

Prezes DS Development

Andrzej Siek

Spokojne nadmorskie 
Mechelinki

• Molo

• Klify

• Rezerwat Przyrody „Mechelińskie Łąki”

• Amfiteatr

• Stadnina koni

• Galeria Szperk

• Restauracje

• Open’er Festival

• Centrum Sportów Wodnych w Rewie

• Cmentarzysko Wraków w Rewie

• Akwarium Gdyńskie

• Terminal Promowy Gdynia

• Akademia Morska

• Lotnisko, Dworzec PKP/SKM Gdynia



Wakacje przez
cały rok



W otoczeniu
natury



Twój nadmorski
apartament
w Mechelinkach

Budynek B

88 23-53 m2 400 m 11 km
Liczba 
lokali

Powierzchnia 
lokali

Odległość 
od plaży

Odległość 
od centrum Gdyni

Oferujemy - mieszczące się 400 metrów od morza i plaży 
 apartamenty z przestronnymi tarasami i balkonami. Wygodny 
dostęp zdalny to tylko jeden z atutów wykończonych pod 
klucz lokali. Dla mieszkańców i ich gości budujemy strefę SPA 
& Wellnes, w skład której wchodzi: basen, sauna i sala fitness. 
Dodatkowym atutem jest sala zabaw dla dzieci oraz pralnia.



Mieszkaj, 
wypoczywaj, 
zarabiaj





Udogodnienia

Pełna 
własność

400 m od 
morza i plaży

Odnowialne 
źródła energii

Umeblowane
lokale

Dostęp 
zdalny

Obsługa 
najmu

Sala zabaw 
o powierzchni 60 m2

11 km do centrum 
Gdyni

Basen Strefa fitness 
i sauna



Basen
i strefa fitness



Sauna



Pralnia



Sala zabaw
dla dzieci
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Plan
inwestycji



Apartament

0.5

Kondygnacja

Łazienka

Antresola

Dane podstawowe

Powierzchnia dodatkowa
Antresola

Powierzchnia lokalu

Parter

4,40 m2

4,32 m2

4,32 m2

23,07 m2

Pomieszczenie
18,67 m2



Apartament

1.1

Kondygnacja

Dane podstawowe

Łączna powierzchnia lokalu

1 Piętro

53,18 m2

Pomieszczenie

Łazienka

23,53 m2

4,36 m2

12,19 m2

13,10 m2

Pomieszczenie

Pomieszczenie



Apartament

2.5

Kondygnacja

Dane podstawowe

Łączna powierzchnia lokalu

2 Piętro

23,29 m2

Łazienka

19,51 m2

3,78 m2

Pomieszczenie



Apartament

3.14

Kondygnacja

Dane podstawowe

Łączna powierzchnia lokalu

3 Piętro

37,11 m2

Łazienka

20,19 m2

12,51 m2

4,41 m2

Pomieszczenie

Pomieszczenie



Doskonała
inwestycja
nad morzem
z opcją serwisowania



Nie tylko Anchoria... 
Poznaj Porto Mare
Inwestycja PORTO MARE w nadmorskich Mechelinkach/k.Gdyni to połączenie komfortu 
i elegancji w otoczeniu natury. Efektowna architektura, katedralne sufity, zieleń na 
budynkach oraz starannie zaprojektowana przestrzeń na osiedlu to zaledwie kilka atutów 
jakie udało się uzyskać dzięki współpracy z jedną z najlepszych pracowni projektowych-
Studio Kwadrat. Zamysł projektu tej inwestycji urzeknie zarówno miłośników 
beztroskiego relaksu, jak i aktywnego wypoczynku.

7 min 80% 42 - 127 m2

Promenada,
drewniane molo

Terenów
zielonych

Metraże
mieszkań



Nasze 
inwestycje
Prowadzimy swoją działalność od 2011 r. Oferujemy Klientom 
wysokiej jakości mieszkania, domy oraz apartamenty zlokalizowane 
w nadmorskich miejscowościach sąsiadujących z Gdynią.

Od początku działalności oddaliśmy do użytku inwestycje: Twin 
Park, Fourplex, Harmony, a także Apartamenty Anchoria. Do grudnia 
2023 roku oddamy mieszkania i apartamenty w ramach projektów 
Verde Park i Porto Mare.




