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 by KassandraBay   

Auckland Central Backpackers 

"Prijs-Winnend Herberg"

Dit is de leukste plek om te verblijven in het stadscentrum op de Queen

Street. Dit hostel is de winnaar van een Nieuw-Zeelandse prijs voor

toerisme en wordt dan ook sterk aanbevolen als accommodatie in het

centrum. Er is een variëteit aan accommodatie van stapelbedden in

gedeelde slaapzalen tot één- en tweepersoonskamers tot suites voor de

hele familie. Er is een 24-uurs receptie, internetcafé, Job Search and

Immigration Centre, Travel Centre, een een grote lounge om in te chillen.

De bar heeft biljarttafels en flipperkasten. Op de zesde verdieping vindt u

een dakterras en barbecue en er is zowel een korte als lange termijn

bagage-opslag beschikbaar. Verder zijn er vaak thema-feesten en draait

er zeven dagen per week een DJ in the Globe bar. De cafés en bars in de

buurt bieden budget maaltijden. Er zijn keuken, diner en lounge

faciliteiten waaronder een TV-lounge met satelliet-televisie zonder extra

kosten. Een wasserette die op munten werkt is ook aanwezig. Het Travel

Center kan u helpen met advies en reserveringen.

 +64 9 358 4877  auckland@stayatbase.com  229 Queen Street, Auckland

 by Booking.com 

Auckland International YHA 

"Sprankelend Nieuwe Jeugdherberg"

De nieuwste jeugdherberg van Auckland wordt beschreven als pure luxe

voor personen met een strak budget. Het heeft comfortabele lounges,

televisiekamers en internetverbinding. Het ligt op vijf minuten loopafstand

van het stadscentrum. Bagage opslag, familie kamers, kamers met eigen

badkamer, een kleine supermarkt en een gedeelde keuken zijn allen

beschikbaar. Er zijn gereduceerde tarieven voor jongeren onder de 18

jaar. Een reisbureau is ook gesitueerd in het gebouw.

 +64 9 302 8200  www.yha.co.nz/Hostels/North+Islan

d+Hostels/AucklandInternational/

 5 Turner Street, Auckland

 by Booking.com 

YMCA Hostel 

"Worldwide Standards"

Located on the central city fringe, two minutes walk from the action on

Karangahape Road ("K'Road") and five minutes from Queen Street, the

Auckland YMCA is a modern, non-profit hostel providing both short and

long term accommodation. Hostel facilities include a large lounge with a

pool table, a television room and a cafeteria with a variety of snacks and

refreshments. Single, twin and family rooms are available and linen is

provided.

 +64 9 303 2068  www.nzymca.com/accom

modation/

 hostel@ymca.org.nz  Corner Pitt Street and Greys

Avenue, Auckland
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 by Booking.com 

Haka Lodge Auckland 

"Travelers Nest"

Haka Lodge Auckland offers accommodation in Auckland CBD (Central

Business District). Guests enjoy free WiFi. You can prepare a meal in the

shared kitchen, or socialise in the shared lounge area. Haka Lodge

Accommodation is a 10-minute walk from Aotea Square. Auckland Airport

is a 30-minute drive. There are private and dormitory rooms on offer, all

with linen provided. Dormitory rooms have shared bathroom facilities.

Private rooms offer a flat-screen TV, towels and private bathroom. There is

a shared guest laundry.

 +64 434424970  www.hakalodge.com/lodg

es/haka-lodge-auckland/

 manager@hakalodge.com  373 Karangahape Road,

Auckland
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