While on your New Zealand vacation you don't have to worry about booking ahead to secure accommodation - on a
Freedom Holidays self drive holiday everything is already arranged.
ในขณะที่ในวันหยุดนิวซีแลนด์คุณไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับการจองห้องพักล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของที่พกั - เมื่อเสรี ภาพของ
ตนเองไดรฟ์ เที่ยววันหยุดทุกอย่างถูกจัดเรี ยงไว้แล้ว
Our accommodations have been specially chosen for their high standards, friendly ambience, location, character and
facilities.
ที่พกั ของเราได้รับเลือกมาเป็ นพิเศษสําหรับมาตรฐานที่สูงของพวกเขาเป็ นมิตรกับบรรยากาศสถานที่ต้ งั ของตัวละครและสถานที่
You have a choice of three accommodation levels with your self drive touring packages:
คุณมีทางเลือกสามระดับที่พกั กับแพคเกจของคุณไดรฟ์ ด้วยตนเองเดินทาง
Unique & Boutique Accommodation: Properties with unique character and style, including breakfast each day.
ที่พกั ที่ไม่ซ้ าํ & Boutique: คุณสมบัติดว้ ยตัวอักษรที่ไม่ซ้ าํ กันและสไตล์ที่รวมอาหารเช้าในแต่ละวัน
Motel Accommodation: Clean, comfortable, value for money accommodation.
ที่พกั โรงแรม: Clean ค่าที่สะดวกสบายสําหรับที่พกั เงิน
Hotel Accommodation: You stay at centrally located motels. All properties are situated near amenities, shops, activities
and coach stations/depots.
ที่พกั โรงแรม: คุณพักที่โมเต็ลตั้งอยูใ่ จกลางเมือง คุณสมบัติท้ งั หมดจะตั้งอยูใ่ กล้ส่ิ งอํานวยความสะดวกร้านค้ากิจกรรมและสถานี
รถโค้ช / คลัง
Self Catering Accommodation: Self contained and serviced accommodation with self catering facilities.
ที่พกั Catering ด้วยตนเอง: ที่พกั ด้วยตนเองที่มีอยูแ่ ละการบริ การที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกแบบบริ การตนเอง
http://www.discovernewzealand.com/FreedomHolidays/selfdriveholidays/
Accommodation Options
Whatever your holiday accommodation needs, New Zealand is sure to deliver. Our holiday accommodation includes
luxury hotels, exclusive sporting retreats and resorts, country pubs, bed and breakfasts, motels with self-catering
facilities, farmstays, holiday parks with campsites and backpacker hostels. AA Travel has a wide range of New Zealand
accommodation listings for every budget and requirement. Whether you want to stay in a popular tourist hot spot, or
in a more out-of-the way place, we have it covered.
ไม่วา่ ความต้องการที่พกั วันหยุดของคุณ, นิวซีแลนด์มนั่ ใจว่าจะส่ งมอบ ที่พกั วันหยุดของเรารวมถึงโรงแรมหรู เงียบกีฬาพิเศษ
และรี สอร์ทผับชนบท, ที่พกั พร้อมอาหารเช้าโมเต็ลด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกแบบบริ การตนเอง, farmstays สวนสาธารณะ
วันหยุดกับแคมป์ และหอพัก Backpacker AA การท่องเที่ยวมีความหลากหลายของนิวซีแลนด์รายชื่อที่พกั สําหรับทุกงบประมาณ
และความต้องการ ไม่วา่ คุณต้องการที่จะอยูใ่ นจุดที่นิยมมาพักผ่อนที่ร้อนหรื อในสถานที่ที่ out-of-ทางมากขึ้นเรามีมนั ปกคลุม
Hotels (464)
This section covers accommodation from pleasant rooms in country pubs to stylish city boutique
hotels and exclusive resorts in hideaway locations. For a vacation where all your home comfort
needs are met, these are the ideal places to stay. more

โรงแรม (464)
ส่ วนนี้ครอบคลุมถึงห้องพักจากห้องพักที่น่ารื่ นรมย์ในผับประเทศโรงแรมบูติกในเมืองที่ทนั สมัยและรี สอร์ทพิเศษเฉพาะใน
สถานที่หลบภัย สําหรับวันหยุดที่ทุกความต้องการความสะดวกสบายที่บา้ นของคุณจะได้พบเหล่านี้เป็ นสถานที่ที่เหมาะที่จะอยู่
มากขึ้น
Motels(2223)
Self-contained accommodation is a popular option for travellers on vacation. Motels are an ideal
place to stay if you want a home away from home. Motels are plentiful throughout New Zealand
and are the ideal place if you want to see the country in relative comfort. more
โมเต็ล (2223)
ที่พกั ในตัวเป็ นตัวเลือกที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวในวันหยุด โมเต็ลเป็ นสถานที่ที่เหมาะที่จะอยูถ่ า้ คุณต้องการบ้านออกจากบ้าน
โมเต็ลมีมากมายทัว่ ประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นสถานที่ที่เหมาะถ้าคุณต้องการที่จะเห็นประเทศในความสะดวกสบาย มากขึ้น
Bed & Breakfast (623)
If you like your home comforts you'll find B&Bs are the place to stay on vacation.
Accommodation includes family homes, chalet-type dwellings, through to luxury B&Bs, offering
the best in facilities and service. Most include breakfast in their tariffs. more
ที่พกั และอาหารเช้า (623)
ถ้าคุณชอบความสะดวกสบายที่บา้ นของคุณคุณจะพบ B & B เป็ นสถานที่ที่จะเข้าพักในวันหยุด รวมถึงที่พกั อาศัยของ
ครอบครัวที่อยูอ่ าศัยกระท่อมชนิดผ่านไปยังระดับหรู B & B, เสนอที่ดีที่สุดในสิ่ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ ส่ วนใหญ่
จะรวมอาหารเช้าในพิกดั อัตราภาษีศุลกากรของพวกเขา มากขึ้น
Holiday Parks (457)
Holiday Parks, sometimes referred to as campgrounds, are plentiful in New Zealand and are
great places to stay. They offer central facilities and are often situated near summer hotspots such
as beaches and lakes. more
เที่ยวสวนสาธารณะ (457)
สวนสาธารณะวันหยุดบางครั้งเรี ยกว่า campgrounds, มีเหลือใช้ในประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นสถานที่ที่ดีในการเข้าพัก พวกเขา
มีสิ่งอํานวยความสะดวกส่ วนกลางและมักจะตั้งอยูใ่ กล้ฮอตสปอตในช่วงฤดูร้อนเช่นหาดทรายและทะเลสาบ มากขึ้น
Backpackers (242)
We offer a comprehensive accommodation guide for travellers who are on a budget vacation and
need a cost-effective place to stay. At backpackers and hostels the emphasis is on getting
travellers together. more
Backpackers (242)
เรามีคู่มือที่ครอบคลุมที่พกั สําหรับนักเดินทางที่อยูใ่ นวันหยุดงบประมาณและต้องเป็ นสถานที่ที่มีประสิ ทธิภาพที่จะอยู่ ที่แบ็ค
แพ็คและหอพักเน้นอยูใ่ นการเดินทางด้วยกัน มากขึ้น

Apartments (457)
Why compromise on the comforts of home when you're on holiday? New Zealand has a range of
excellent apartment accommodation options to suit any budget. You can choose from a serviced
city apartment in a prestigious hotel or apartment building to a resort-style apartment in a New Zealand holiday
hotspot. more
อพาร์ทเมน (457)
ทําไมประนีประนอมเกี่ยวกับความสะดวกสบายของบ้านเมื่อคุณอยูใ่ นวันหยุด? นิวซีแลนด์มีช่วงของตัวเลือกที่พกั ที่อพาร์ทเม้น
ที่ดีเยีย่ มเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณใด ๆ คุณสามารถเลือกจากอพาร์ทเมนท์ในเมืองในอาคารของโรงแรมหรื ออพาร์ทเม้นอัน
ทรงเกียรติให้กบั พาร์ทเมนต์สไตล์รีสอร์ทในประเทศนิวซีแลนด์วนั หยุดฮอตสปอต มากขึ้น
Baches & Holiday Homes
Escaping to the "bach" has been a kiwi tradition for generations. Baches, called "Cribs" in parts
of the South Island, are perfectly suited for self-catering family holidays and weekend getaways.
Choose from remote beach houses, historic rural retreats or luxury modern holiday homes. more
Baches & ที่อยูอ่ าศัยอื่น ๆ
หนีไป "Bach" ได้รับประเพณี กีวีสาํ หรับรุ่ น Baches เรี ยกว่า "เปล" ในส่ วนของเกาะเซาท์, มีความเหมาะสมที่ดีเลิศสําหรับแบบ
บริ การตนเองวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและสถานที่พกั ผ่อนวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เลือกจากบ้านชายหาดที่ห่างไกลในชนบท
เงียบประวัติศาสตร์หรื อบ้านในวันหยุดสุ ดหรู ที่ทนั สมัย มากขึ้น
http://www.aatravel.co.nz/accommodation-newzealand/
Accommodation Type
Hotels
Motels and Motor Lodges
Bed and Breakfast
Holiday Homes
Budget and Backpackers
Hostel
Bungalows, Baches Cottages,Chalets and Beach Houses
Campsites and Holiday Parks
Farmstays
Homestays
Lodges and Retreats
Self Catering
Motor Inn
Villas
Holiday Park
Boutique
Apartments

The many different types of North Island Accommodation and South Island Accommodation in New Zealand that you’ll need
to know about to plan your holiday.
ประเภทที่แตกต่างจากที่พกั ในเกาะเหนือและเกาะใต้ที่พกั ในนิวซีแลนด์ที่คุณจะต้องรู ้เกี่ยวกับการวางแผนวันหยุดของคุณ
NEW ZEALAND ACCOMMODATION FOR BACKPACKERS. There are hundreds of backpacker holiday accommodation
NZ locations throughout the North and South Islands of New Zealand. Youth hostels and backpacker lodges offer budget nz
accommodation for travellers of all ages. Single, double and dormitory style rooms are available and most of the time you will
share bathroom and kitchen facilities. Shared dining and living facilities are a great way to meet other travellers and share
stories. Laundry facilities are also shared. If you are looking for cheap nz accommodation New Zealand, try backpacker
accommodation NZ or baches to rent in NZ Accommodation New Zealand is vast, varied and everywhere.
ที่พกั นิวซีแลนด์ BackPackers มีหลายร้อยวันหยุดที่พกั Backpacker สถานที่ NZ ทัว่ ภาคเหนือและหมู่เกาะเซาท์ของนิวซีแลนด์
คือ หอพักเยาวชนและบ้านพัก Backpacker มีที่พกั nz งบประมาณสําหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เดี่ยวสองและหอพักห้องพัก
สไตล์มีให้บริ การและส่ วนใหญ่เวลาที่คุณจะแบ่งปันสิ่ งอํานวยความสะดวกห้องนํ้าและห้องครัว ที่ใช้ร่วมกันห้องอาหารและที่อยู่
อาศัยเป็ นวิธีที่ดีเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวอื่น ๆ และแบ่งปันเรื่ องราว สถานที่ซกั รี ดร่ วมกันยัง หากคุณกําลังมองหาที่พกั ราคาถูก
nz นิวซีแลนด์พยายามที่ NZ ที่พกั แบ็คแพคเกอร์หรื อ baches เช่าในนิวซีแลนด์ที่พกั นิวซีแลนด์มีมากมายหลากหลายและทุกที่
BED AND BREAKFAST STAYS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Planning to see the real New Zealand and
meeting the locals you should consider NZ Bed and Breakfast accommodation. Stay in the homes of locals offering NZ
accommodation or in purpose built B&B accommodation you will find as much or as little to do as you want. Bed and
Breakfast NZ places to stay is the holiday of choice for those wanting a home away from home. Some B&B locations are close
to New Zealand ski resorts while others offer self catering holidays New Zealand style. NZ holiday homes offer B&B style
accommodation where owners are happy to share their knowledge of the best their region has to offer. Real holiday homes NZ
are found when you share with a family offering NZ accommodation New Zealand.
Stays Bed And Breakfast สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ การวางแผนเพื่อดูจริ งนิวซีแลนด์และการประชุมชาวบ้านที่คุณควรพิจารณาที่
พักพร้อมอาหารเช้าที่ NZ และที่พกั อยูใ่ นบ้านของชาวบ้านให้บริ การที่พกั ที่ NZ หรื อในจุดประสงค์ที่สร้างขึ้น B & B ที่พกั ที่คุณ
จะพบได้มากหรื อน้อยได้ตามที่ตอ้ งทําตามที่คุณต้องการ ที่พกั พร้อมอาหารเช้าที่ NZ จะเข้าพักเป็ นวันหยุดของทางเลือกสําหรับผู ้
ที่ตอ้ งการบ้านอยูห่ ่างจากบ้าน บางสถานที่ B & B อยูใ่ กล้กบั นิวซีแลนด์สกีรีสอร์ทขณะที่คนอื่นมีวนั หยุดพักผ่อนแบบบริ การ
ตัวเองแบบนิวซีแลนด์ บ้านวันหยุดที่ NZ มีที่พกั สไตล์ B & B ที่เจ้าของมีความสุ ขที่จะแบ่งปันความรู ้ของพวกเขาที่ดีที่สุดใน
ภูมิภาคของพวกเขาจะสามารถให้ได้ วันหยุดที่ NZ จริ งบ้านจะพบว่าเมื่อคุณใช้ร่วมกับครอบครัวที่เสนอ NZ ที่พกั นิวซีแลนด์

BOUTIQUE STAYS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Boutique Accommodation in New Zealand
If you always look for NZ holiday houses why not treat yourself to a change and consider a boutique property for your NZ
accommodation in New Zealand. Boutique property accommodation offers travellers luxury surroundings with unique charm.
Boutique properties are generally smaller and offer guests superior inclusions and fine dining utilizing the finest food and wine
New Zealand has on offer. Larger regional towns and cities provide a good selection of accommodation. Auckland

accommodation NZ provides luxurious relaxation at the end of a hard day sightseeing. Looking for holiday homes to rent in
New Zealand why not consider the total pampering of a boutique property to make your holiday truly memorable?
BOUTIQUE STAYS สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ ที่พกั บูติคในประเทศนิวซีแลนด์
หากคุณมักจะมองหาบ้านในวันหยุดที่ NZ ทําไมไม่รักษาตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาสถานที่ให้บริ การบูติกสําหรับที่
พักของคุณที่ NZ ในนิวซีแลนด์ สถานที่ให้บริ การที่พกั บูติคเสนอสภาพแวดล้อมที่หรู หรานักเดินทางที่มีเสน่ห์ไม่ซ้ าํ กัน
คุณสมบัติบูติคมักจะมีขนาดเล็กและผูท้ ี่เสนอการรวมที่เหนือกว่าและอาหารรสเลิศที่ใช้อาหารที่ดีที่สุดและไวน์นิวซีแลนด์ที่มีต่อ
ข้อเสนอ ขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคและเมืองเมืองให้เลือกที่ดีของที่พกั ที่ NZ ที่พกั โอ๊คแลนด์ให้ผอ่ นคลายสุ ดหรู ที่ส่วนท้ายของ
เที่ยวชมสถานที่วนั ที่ยาก ฉันกําลังมองหาบ้านในวันหยุดที่จะให้เช่าในประเทศนิวซีแลนด์ทาํ ไมไม่พิจารณาผ่อนคลายรวมของสถ
านที่ให้บริ การบูติกที่จะทําให้วนั หยุดของคุณน่าจดจําอย่างแท้จริ ง?
FARM STAYS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Looking for New Zealand accommodation that is just that
little bit different? Consider NZ Farm Stays. Some farm stays offer accommodation within the family home while others offer
purpose built accommodation providing self catering holidays New Zealand. Depending on the type of farm you may be able
to join in the farm work or just observe the experience of milking, shearing or harvesting. Many farm stays offer NZ
accommodation and are located close to many outdoor activities that appeal to those folk drawn to the farming experience.
Check out when the rural shows are in the area you plan to visit and you won’t be disappointed with this annual highlight of
rural New Zealand.
ฟาร์ม STAYS สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ กําลังมองหาที่พกั ในนิวซีแลนด์ที่เป็ นเพียงเล็กน้อยที่แตกต่างกันอย่างไร พิจารณาฟาร์มที่
NZ Stays ฟาร์มบางคนเสนอที่พกั ภายในบ้านของครอบครัวในขณะที่คนอื่นเสนอวัตถุประสงค์ที่พกั ที่สร้างขึ้นให้วนั หยุดพักผ่อน
แบบบริ การตนเองนิวซีแลนด์ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของฟาร์มคุณอาจจะสามารถที่จะเข้าร่ วมในการทํางานในฟาร์มหรื อเพียงแค่สงั เกต
จากประสบการณ์การรี ดนม, ตัดหรื อเก็บเกี่ยว การเข้าพักในฟาร์มหลายแห่ งเสนอที่พกั ที่ NZ และอยูใ่ กล้กบั กิจกรรมกลางแจ้ง
มากมายที่ดึงดูดชาวบ้านเหล่านั้นดึงประสบการณ์การทําฟาร์ม วันที่ออกเมื่อการแสดงในชนบทอยูใ่ นพื้นที่ที่คุณวางแผนที่จะ
เยีย่ มชมและคุณจะไม่ผดิ หวังกับไฮไลท์ประจําปี นี้จากชนบทนิวซีแลนด์
HOLIDAY HOUSES FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. When looking for NZ holiday homes to rent in NZ
places to stay you will find everything from luxurious New Zealand beach houses to holiday homes and baches to rent in New
Zealand. NZ holiday properties are found right across the North and South islands. Self catering homes to rent in New Zealand
are found throughout the North and South Islands. These houses for rent in New Zealand range from simple seaside cottages to
luxurious lodges nestled in the mountains close to the best New Zealand ski resorts. Holiday houses in NZ places to stay can
be as basic or as luxurious as you want. From beach houses to rent in New Zealand to chalets in ski resorts in New Zealand
you will find something to suit your needs and your budget. Queenstown holiday accommodation caters for the thrill seekers.
Search the listings to find the best suited holiday houses to rent in New Zealand for your particular needs. Across the country
New Zealand houses for rent give the traveller the flexibility and comfort of home. If you are searching for holiday
accommodation in Taupo New Zealand or Queenstown holiday homes you are sure to find something that suits. Sometimes
owners who have holiday homes in New Zealand also offer their property as a NZ home swap. New Zealand holiday homes
are located in all the regions across the country. Holiday houses to rent in New Zealand are offered by owners and are
generally their second house. Sometimes the holiday houses to rent in NZ will find the owner in residence or close by. Many

NZ holiday rentals offer real value for the traveller with a family and are popular during the school holidays. If you are looking
for holiday properties in New Zealand and want plan a ski holiday to remember check out accommodation Queenstown New
Zealand. Great houses for rent in NZ places to stay can be found from the Bay of Islands in the north to Te Anau in the south.
Searching for holiday homes New Zealand or holiday houses New Zealand take advantage of our extensive private home
listings to find just what you are looking for. NZ holiday houses give great holiday value for the traveller wanting a vacation in
one of the many holiday houses for rent New Zealand.
เฮ้าส์ HOLIDAY สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ เมื่อมองหาบ้านในวันหยุดที่ NZ ให้เช่าในสถานที่ที่ NZ จะเข้าพักที่คุณจะพบทุกอย่าง
จากที่หรู หราใหม่บา้ นซีแลนด์ชายหาดถึงวันหยุดที่บา้ นและ baches เช่าในนิวซีแลนด์ ที่ NZ คุณสมบัติของโรงแรมที่มีการค้นพบ
ตรงข้ามกับทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ บ้านทําอาหารรับประทานเองที่จะให้เช่าในประเทศนิวซีแลนด์ที่พบทัว่ ภาคเหนือและหมู่
เกาะเซาท์ บ้านหลังนี้ให้เช่าในช่วงที่ประเทศนิวซีแลนด์จากกระท่อมริ มทะเลที่เรี ยบง่ายไปบ้านพักที่หรู หราตั้งอยูใ่ นภูเขาใกล้กบั
รี สอร์ทที่ดีที่สุด New Zealand สกี บ้านวันหยุดในสถานที่ที่ NZ เข้าพักสามารถเป็ นพื้นฐานหรื อที่หรู หราที่สุดเท่าที่คุณต้องการ
เริ่ มต้นที่บา้ นหาดให้เช่าในนิวซีแลนด์ชาเล่ตใ์ นสกีรีสอร์ทในประเทศนิวซีแลนด์คุณจะพบบางสิ่ งบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับความ
ต้องการของคุณและงบประมาณของคุณ ที่พกั ควีนส์ทาวน์วนั หยุดเหมาะสําหรับนักเดินทางผูร้ ักความตื่นเต้น ค้นหารายชื่อที่จะ
หาสิ่ งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับบ้านในวันหยุดที่จะให้เช่าในประเทศนิวซีแลนด์สาํ หรับความต้องการเฉพาะของคุณ ทัว่ ประเทศ
นิวซีแลนด์บา้ นให้เช่าให้นกั ท่องเที่ยวมีความยืดหยุน่ และความสะดวกสบายของบ้าน หากคุณกําลังมองหาที่พกั วันหยุดในเทาโป
นิวซีแลนด์หรื อบ้านควีนส์ทาวน์วนั หยุดคุณแน่ใจที่จะหาสิ่ งที่เหมาะสมกับ บางครั้งเจ้าของบ้านที่มีวนั หยุดในประเทศนิวซีแลนด์
ยังมีทรัพย์สินของพวกเขาเป็ น swap บ้านที่ NZ นิวซีแลนดบ้านในวันหยุดจะมีอยูใ่ นทุกภูมิภาคท◌ั◌่วประเทศ บ้านวันหยุดที่จะ
ให้เช่าในประเทศนิวซีแลนด์ที่นาํ เสนอโดยเจ้าของและมักจะบ้านที่สองของพวกเขา บางครั้งบ้านในวันหยุดให้เช่าในนิวซีแลนด์
จะได้พบกับเจ้าของที่อยูอ่ าศัยในหรื อปิ ดโดย เที่ยวบินที่ NZ จํานวนมากให้มูลค่าที่แท้จริ งสําหรับนักท่องเที่ยวกับครอบครัวและ
เป็ นที่นิยมในช่วงวันหยุดโรงเรี ยน หากคุณกําลังมองหาคุณสมบัติพิเศษในนิวซีแลนด์และต้องการวางแผนวันหยุดสกีที่ตอ้ งจําให้
ตรวจสอบที่พกั ควีนส์ทาวน์นิวซีแลนด์ บ้านที่ดีสาํ หรับการให้เช่าในสถานที่ที่ NZ เข้าพักสามารถพบได้จาก Bay of Islands ใน
ภาคเหนือไปเทอาเนาในภาคใต้ ค้นหาที่อยูอ่ าศัยวันหยุดนิวซีแลนด์หรื อวันหยุดที่บา้ นนิวซีแลนด์สามารถใช้ประโยชน์จาก
กว้างขวางเอกชนรายชื่อบ้านของเราเพื่อค้นหาสิ่ งที่คุณกําลังมองหา บ้านวันหยุดที่ NZ ให้ค่าวันหยุดที่ดีสาํ หรับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการพักผ่อนที่หนึ่งในบ้านวันหยุดจํานวนมากสําหรับค่าเช่านิวซีแลนด์
HOLIDAY PARKS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Looking for something different in holiday rentals New
Zealand why not consider meeting other like minded travellers in the many holiday parks offering NZ accommodation across
the country. Instead of looking for houses to rent New Zealand consider looking for accommodation in New Zealand at the
many holiday parks which cater for a range of people at a low cost. If you are looking for affordable accommodation New
Zealand holiday parks offer camping sites, simple cabins, self-contained motel style units, backpacker facilities and places to
park a motor home. Looking for cheap accommodation in Auckland, families can find holiday parks that provide plenty of
activities to keep everyone amused. Heated swimming pools, boat ramps, trampolines, barbeques and fenced play areas are
some of the facilities on offer. Those staying at holiday parks have access to communal kitchens and dining areas as well as
shared bathrooms.
สวนสาธารณะสําหรับที่พกั HOLIDAY นิวซีแลนด์ ฉันกําลังมองหาบางสิ่ งบางอย่างที่แตกต่างกันในเที่ยวนิวซีแลนด์ทาํ ไมไม่
พิจารณาการประชุมอื่น ๆ เช่นใจนักท่องเที่ยวในวันหยุดสวนสาธารณะจํานวนมากที่เสนอที่พกั ที่ NZ ทัว่ ประเทศ แทนที่จะมอง
หาบ้านเช่านิวซีแลนด์พิจารณากําลังมองหาที่พกั ในนิวซีแลนด์ที่สวนสาธารณะวันหยุดจํานวนมากที่ยงั ให้ความสําคัญสําหรับช่วง

ของคนที่มีตน้ ทุนตํ่า หากคุณกําลังมองหาที่พกั ราคาไม่แพง New Zealand สวนสาธารณะวันหยุดนําเสนอเว็บไซต์ที่ต้ งั แคมป์ ,
ฝักบัวง่ายด้วยตนเองมีหน่วยสไตล์โม, สถานที่แบ็คแพคเกอร์และสถานที่จอดรถบ้านยานยนต์ กําลังมองหาที่พกั ราคาถูกในโอค
แลนด์, ครอบครัวสามารถหาสวนสาธารณะวันหยุดที่ให้กิจกรรมมากมายเพื่อให้ทุกคนขบขัน สระว่ายนํ้าอุ่นลาดเรื อ,
trampolines, barbeques และพื้นที่เล่น fenced คือบางส่ วนของสิ่ งอํานวยความสะดวกในข้อเสนอ ผูเ้ ข้าพักที่สวนสาธารณะ
วันหยุดมีการเข้าถึงห้องครัวส่ วนกลางและพื้นที่รับประทานอาหารเช่นเดียวกับห้องนํ้าที่ใช้ร่วมกัน
HOME STAYS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Home stay accommodation New Zealand provides travellers
with a home away from home. Staying in a family home where you are treated as a guest you’ll share delicious meals and
benefit from local knowledge. NZ holiday properties offer home stays as a way to share in the real New Zealand experience. If
you are looking for holiday home rentals New Zealand and want a new experience share some time with a Kiwi family. New
Zealand accommodation in a home stay is almost the same as a B&B but you actually live with the family.
หน้าแรก STAYS สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ พักที่พกั หน้าแรกนิวซีแลนด์ให้นกั เดินทางที่มีบา้ นอยูห่ ่างจากบ้าน ที่อยูใ่ นบ้านของ
ครอบครัวที่คุณจะถือว่าเป็ นผูเ้ ข้าพักที่คุณจะได้ร่วมรับประทานอาหารอร่ อยและได้ประโยชน์จากความรู ้ทอ้ งถิ่น ที่ NZ คุณสมบัติ
ของโรงแรมที่มีบา้ นอยูเ่ ป็ นวิธีการที่จะแบ่งปั นในประสบการณ์จริ งในนิวซีแลนด์ หากคุณกําลังมองหาวันหยุดที่บา้ นเช่า
นิวซีแลนด์และต้องการแบ่งปั นประสบการณ์ใหม่ทุกครั้งที่อยูก่ บั ครอบครัวกีวีบาง ที่พกั ในนิวซีแลนด์เข้าพักที่บา้ นเกือบจะเป็ น
เช่นเดียวกับ B & B แต่ที่จริ งอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
MOTELS AND HOTELS FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Hotel accommodation in New Zealand caters for all
budgets. Cheap hotel accommodation New Zealand can be found throughout the North and South islands. Medium priced hotel
chains offer travellers consistency of standards and facilities and can be found scattered across the two islands. Large
international chains are predominately found in the major cities and offer quality service and inclusions. New Zealand hotels
offer accommodation in Wellington NZ which will suit those travellers combining business with a vacation. Hotels New
Zealand are situated close to New Zealand resorts and offer a real alternative to holiday travellers looking for NZ
accommodation.
โมเต็ลโรงแรมและที่พกั นิวซีแลนด์ ที่พกั โรงแรมในประเทศนิวซีแลนด์เหมาะสําหรับงบประมาณทั้งหมด โรงแรมที่พกั ราคา
ประหยัดของนิวซีแลนด์สามารถพบได้ตลอดทั้งเหนือและใต้ของเกาะ ขนาดกลางราคาที่กลุ่มโรงแรมที่นกั ท่องเที่ยวให้ความ
สอดคล้องของมาตรฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกและสามารถพบกระจายอยูท่ วั่ เกาะสองเกาะ กลุ่มระหว่างประเทศขนาดใหญ่
ที่พบเป็ นส่ วนใหญ่ในเมืองใหญ่และให้บริ การที่มีคุณภาพและการผนวก โรงแรมนิวซีแลนด์ให้บริ การที่พกั ในนิวซีแลนด์
เวลลิงตันซึ่งจะเหมาะกับนักเดินทางที่ผสมผสานธุรกิจกับวันหยุด โรงแรมนิวซีแลนด์ต้ งั อยูใ่ กล้กบั รี สอร์ทนิวซีแลนด์และเสนอ
ทางเลือกที่แท้จริ งในการเดินทางวันหยุดกําลังมองหาที่พกั ที่ NZ
Hotel accommodation in NZ places to stay offers the same quality and facilities as the hotel chains and privately owned
establishments. Many Auckland New Zealand hotels/motels cater to the business traveller with rates and packages designed
specifically. Motels usually have a selection of either 1,2 or 3 bedroom units and a fully equipped kitchen and a bathroom.
Larger motels often have facilities found in hotels - swimming pools, saunas, gyms, restaurants, laundry facilities and tour desk
information. If you are looking for NZ accommodation in Auckland New Zealand why not consider motel accommodation?

ที่พกั โรงแรมในสถานที่ที่ NZ จะเข้าพักให้บริ การที่มีคุณภาพเดียวกันและสิ่ งอํานวยความสะดวกเป็ นกลุ่มโรงแรมและสถาน
ประกอบการเอกชน โรงแรมหลายแห่ งโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ / มให้ความสําคัญกับนักเดินทางธุรกิจที่มีอตั ราการและ
แพคเกจที่ออกแบบมาเฉพาะ โมเต็ลมักจะมีการคัดเลือกจากทั้ง 1,2 หรื อ 3 ห้องนอนและหน่วยครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันและ
ห้องนํ้า มที่มีขนาดใหญ่มกั จะมีส่ิ งอํานวยความสะดวกที่พบในโรงแรม - สระว่ายนํ้า, ซาวน่า, โรงยิม, ร้านอาหาร, สถานที่ซกั รี ด
และข้อมูลแผนกบริ การทัวร์ หากคุณกําลังมองหาที่พกั ที่ NZ ในโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ทาํ ไมไม่พิจารณาที่พกั โรงแรมม่าน
รู ด?

HOLIDAY APARTMENT FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. The owners of many NZ holiday homes in New
Zealand turn part of their NZ holiday homes into an apartment. So if looking for apartments in New Zealand that provide a
proximity close to tourist attractions and will also give the flexibility of short or long term accommodation make sure to check
in our section NZ holiday homes? Holiday rental apartments in New Zealand are usually located close to the CBD in major
centres. These serviced apartments in New Zealand city centres offer fully furnished, serviced units with full kitchen and
laundry facilities. These apartments are perfect for the business traveller but families find that holiday apartments New Zealand
offer a real alternative to hotels and motels. Cheap New Zealand apartments suited to the budget traveller can be found with a
little searching. Apartments accommodation in Auckland New Zealand offer the traveller a base for exploring the spectacular
scenery to the north.
APARTMENT HOLIDAY สําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ เจ้าของบ้านที่ NZ วันหยุดจํานวนมากในนิวซีแลนเทิร์นส่ วนหนึ่งของบ้าน
วันหยุดของพวกเขาเป็ นที่ NZ พาร์ทเมนท์ ดังนั้นหากกําลังมองหาพาร์ทเมนท์ในประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้ใกล้กบั สถานที่
ท่องเที่ยวและยังจะให้ความยืดหยุน่ ของที่พกั ระยะสั้นหรื อระยะยาวให้แน่ใจว่าจะตรวจสอบในส่ วนที่อยูอ่ าศัยวันหยุดที่ NZ ของ
เราหรื อไม่ ฮอลิเดย์พาร์ทเมนท์ให้เช่าในประเทศนิวซีแลนด์มกั จะตั้งอยูใ่ กล้กบั ย่านธุรกิจในศูนย์กลางที่สาํ คัญ เหล่านี้อพาร์
ทเมนท์ในนิวซีแลนศูนย์เมืองให้ตกแต่งพร้อมหน่วยบริ การที่มีหอ้ งครัวเต็มรู ปแบบและสถานที่ซกั รี ด อพาร์ทเมนนโยบายที่
สมบูรณ์แบบสําหรับนักเดินทางธุรกิจ แต่ครอบครัวพบว่าวันหยุดพาร์ทเมนท์นิวซีแลนด์มีทางเลือกจริ งโรงแรมและ motels
ประหยัดอพาร์ทเมนนิวซีแลนด์เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวงบประมาณสามารถพบกับการค้นหาเพียงเล็กน้อย ที่พกั ที่พกั ที่อยูใ่ น
โอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มีนกั ท่องเที่ยวฐานสําหรับการสํารวจทัศนียภาพอันงดงามไปทางทิศเหนือ

RESORTS AND LODGES FOR NEW ZEALAND ACCOMMODATION. Spectacular NZ holiday accommodation NZ can
be found in one of the many resorts and lodges when looking for accommodation New Zealand. The perfect NZ holiday rentals
are found in stunning scenic locations offering the traveller the ultimate in holiday accommodation NZ places to stay.
Specialty services, wine tours, hunting, fishing, golfing, unique skiing experiences and excellent food and wine are part of the
experience.
รี สอร์ทและบ้านพักสําหรับที่พกั นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์วนั หยุดที่ NZ ที่พกั Spectacular สามารถพบได้ในหนึ่งในรี สอร์ทจํานวน
มากและบ้านพักเมื่อกําลังมองหาที่พกั ในนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ สมบูรณ์แบบที่พบในสถานที่จุดชมวิวที่สวยงามให้
นักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในวันหยุดสถานที่ NZ ที่พกั ที่จะพัก บริ การพิเศษ, ทัวร์ไวน์ล่าสัตว์ตกปลากอล์ฟ, เล่นสกีประสบการณ์ที่ไม่
ซํ้ากันและอาหารที่ดีเยีย่ มและไวน์เป็ นส่ วนหนึ่งของประสบการณ์
http://www.nzstays.co.nz/

