
 

 

"Indywidualny wybór najlepszych w Nowej 

Zelandii miejsc noclegowych dla osób 

wymagających, prowadzonych przez właścicieli 

słynnych z najlepszej Kiwi gościnności." 

 

 

 

www.heritageinns.co.nz 



Ciepłe i Hojne Powitanie 

Heritage & Character New Zealand Portfolio jest najlepszą kolekcją Nowo Zelandzkich pensjonatów, małych 
hoteli, zabytkowych willi, historycznych i celowo wybudowanych nowoczesnych miejsc noclegowych. 

Właściciele naszych nieruchomości mają słynną w całej Nowej Zelandii reputację dostarczania 
luksusowych zakwaterowań, wspaniałych śniadań, hojnej gościnność i ciepłej interakcji z gośćmi.  

Nasi wyjątkowi gospodarze będą Cię rozpieszczać, pomagać w wyborze miejsc do zwiedzania i 
słyżyć radą w wyborze światowej klasy wiń i restauracji. 

Stawki Cenowe  

Wszystkie stawki cenowe są skalkulowane na bazie: dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

Z uwagi na możliwość zmiany stawki cenowej prosimy o sprawdzenie czy cena jest prawidłowa dla sezonu, na 
który dokonuje się rezerwacji.  

Możliwe są stawki dla osób pojedynczych oraz dla grup trzy- lub czteroosobowych.  

Wszystkie obiekty mają zasady anulowania rezerwacji. 

Qualmark 

Większość nieruchomości HC&P są klasyfikowane marką jakości Qualmark. Wiele z nich otrzymało 

również ocenę ENVIRO - Odpowiedzialnej Turystyki dzięki ich działaności dla ochronny środowiska. 

Mapa Nowej Zelandii  
 

Nieruchomości HCP są podzielone na 5 regionów Nowej Zelandii. 

 

Regional pages are: Upper North Island | Central & Lower North Island | Upper South Island |Central South 

Island | Lower South Island. 

Strony regionalne: Upper North Island - Górna Wyspa Północna | Central & Lower North Island - Centralna i 
Dolna Wyspa Północna | Upper South Island - Górna Wyspa Południowa | Central South Island – Centralna 
Wyspa Południowa | Lower South Island - Dolna Wyspa Południowa. 

 

Poszczególne arkusze danych nieruchomości są pokazane w koleności regionów Nowej Zelandii począwszy 

od  Górnej Wyspy Północnej. 

 

www.heritageinns.co.nz 

http://www.heritageinns.co.nz


Regional map of New Zealand 

 

 

www.heritageinns.co.nz     

http://www.heritageinns.co.nz


Bed of Roses Kerikeri Bay of Islands 

Wyspa Ryby Maui (Górna Wyspa Północna) 

C'Est Très Bon. 

 

Znany angielski poeta Ernest Dawson napisał: "Jak krótkie były dni wina i róż.” Bed of Roses jest 
miejscem, gdzie dni wina i róż wciąż trwają. To miejsce, które pozwoli Ci odprężyć się przy lamp-
ce znakomitego wina, a zapach róż utrzymuje się tu przez cały wieczór.  

Witamy w Bed of Roses i zapraszamy na wyśmienite B&B na wzgórzach Kerikeri z widokiem na 
zatokę w pobliżu Old Stone Store, najstarszego kamiennego magazynu. Do hotelu z 
powodzeniem wprowadziliśmy zachwycający francuski styl widoczny w ogrodzie, pokojach, sa-
lonie oraz jadalni. Wszystkie pokoje są pięknie urządzone, a każde łóżko posiada wspaniałą 
pościel i czarowny francuski wystrój. Woń lawendy przepływa od ogrodu do domu na wzgórzu, 
gdzie przy śniadaniu bywa grana nawet Marsylianka. Od śniadania aż po wystrój – wszystko w 
Bed of Roses jest luksusowe, a ogród i zapachy sprzyjają cudownej atmosferze.  

Stawka ceny: NZ$ 350,00 - NZ$ 595,00 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

Gospodarze Bed of Roses: Cliff i Louisa Hobson-
Corry 

Adres: 165 Kerikeri Road, Kerikeri, Bay of Islands 
0230, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 9 407 4666 

Email: bedofroses@xtra.co.nz  

Strona internetowa: www.bedofroses.co.nz  

mailto:bedofroses@xtra.co.nz
http://www.bedofroses.co.nz


Breckenridge -Napier -  
Wyspa Ryby Maui (Górna Wyspa Północna) 

Jeśli wspaniała nowozelandzka gościnność, spokojna okolica oraz smakowite jedzenie i wino 
należą do przyjemności Twego życia – oznacza to, że przybyłeś do właściwego miejsca. 

Twój gospodarz, sławny szef kuchni Malcolm Redmond, zaprasza Cię do luksusowego hotelu 
położonego w malowniczej dolinie Omarunui w słonecznej zatoce Hawke’s, oferując Ci 
prawdziwy relaks. 

Zapoznaj się z wykwintną kuchnią Malcolma, w której używa on wyłącznie najlepszych, świeżych 
produktów sezonowych ze swojego ekologicznego ogrodu oraz miejscowego targu. Malcolm sam 
wybiera wina z winiarni Hawke’s Bay i innych producentów – spośród wspaniałych win 
nowozelandzkich, tak aby dostarczyć gościom niezapomnianych wrażeń kulinarnych. 

Hotel jest wygodnie położony w odległości kilku minut samochodem od Napier, Hastings, Tara-
dale oraz lotniska w Napier.  

Z każdej sypialni rozciąga się rozległy widok na winnice i wiejski krajobraz. Wszystkie pokoje posi-
adają klimatyzację oraz łazienkę. 

Stawka ceny: NZ$ 800,00 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem, 
przedobiednim drinkiem, obiadem  i VATem.  

 

 

Gospodarz Breckenridge: Malcolm Redmond 

Adres: Breckenridge Lodge, 1 Breckenridge Lane, 
4D3 Napier 4183, Hawkes Bay, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 6844 9411 Fax: +64 6844 9410 

Email: indulge@breckenridgelodge.co.nz 

Strona internetowa: www.breckenridge.co.nz  

mailto:indulge@breckenridgelodge.co.nz
http://www.breckenridge.co.nz


Villa Toscana-Whitianga                     
Wyspa Ryby Maui (GórnaWyspa Północna) 

Zacisze, piękne widoki i prawdziwie toskański azyl o niezwykle romantycznej, luksusowej atmosferze. 

Ulokowana pośród naturalnego buszu wysoko nad miastem Whitianga (8 minut samochodem), Villa Toscana oferuje 
zapierający dech w piersiach widok na historyczną zatokę Merkury Bay wraz z jej wysepkami.  

Przytulne miejsce na wypoczynek, idealne na wyjątkowe okazje, romantyczne rocznice, wesela i podróże poślubne.  

Willa, wybudowana w 1998 roku, posiada skrzydło o powierzchni 100 m2, prywatny taras, ogród, grill, basen na 
powietrzu oraz własne lądowisko dla helikopterów.  

Umeblowana antycznymi meblami i obrazami, z wystawnymi marmurami Carrara oraz granitowymi płytami na 
podłodze w otwartej kuchni i salonie, posiada też dwie sypialnie z królewskimi łożami, a także łazienkę, wyłożoną 
kafelkami z ogrzewaniem podłogowym.  

Kolacje według przepysznej kuchni włoskiej wraz z ogromnym wyborem piemonckich win z prywatnej piwniczki są 
dostępne na życzenie klientów.  

Stawka ceny:  

Bazowe stawki cen: pełny zakres (śniadanie wg zamówienia z karty ser-
wowane przy świecach w zaciszu apartamentu, obsługa codzienna) dwuo-
sobowy pokój z osobnymi łóżkami - dzienna stawka NZ$ 580 (poza se-
zonem) lub NZ$ 850 (w szczycie sezonu), każda dodatkowa osoba - NZ$ 
150. 

Bazowe stawki cen: zakres ograniczony – samoobsługa  (prowiant na śni-
adanie, bez codziennej obsługi); dwuosobowy pokój z osobnymi łóżkami - 
dzienna stawka NZ$ 390 (poza sezonem) lub NZ$ 580 (szczyt sezonu: od 
1.12 do 31.03); za dodatkowe łóżko (maksymalnie cztery) - NZ$ 100.  

Wszystkie stawki cen pokojów są kalkulowane na bazie: dwie osoby za noc, 
łącznie ze śniadaniem i VATem. 

Obie opcje zawierają butelkę wina (750 ml) wedle uznania z zasobów 
piwniczki Villi. 

Gospodarze Villa Toscana: Giorgio i Margherita Allemano 

Adres: 65 Tarapatiki Drive, Whitianga 3510, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 7 866 2293 Fax: +64 7 866 2269 

Email: giorgio@villatoscana.co.nz  

Strona internetowa: www.villatoscana.co.nz  

mailto:giorgio@villatoscana.co.nz
http://www.villatoscana.co.nz


Endsleigh Cottages-Havelock North 
Wyspa Ryby Maui (Centralna i Dolna Wyspa Północna)  

Nasze trzy domki znajdują się w wiejskiej posiadłości na wzgórzu, w odległości około 2 km od wioski, 

otoczone przez rozległy ogród. Pierwotny ogród został wytyczony w 1914 roku, kiedy zbudowano główny 

dom, a z biegiem czasu go powiększono.  

Mały domek 

Mały domek składa się z czarownej podwójnej sypialni, elegancko staromodnej łazienki i szerokiej 

werandy. Jest on otoczony przez piękne, stare drzewa, sad i przydomowy ogródek warzywny. 

Domek jest niezwykle lubiany przez nowożeńców. 

 

Środkowy domek 

Środkowy domek jest odnowionym domem z lat 20-tych XX wieku. Francuskie drzwi prowadzą na 

werandy po trzech stronach domu, z widokiem na dolinę oraz równinę, aż po góry. Posiada przestronną 

podwójną sypialnię, duży salon z otwartym kominkiem, a także w pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię 

oraz pralnię.  

Domek z dwiema sypialniami 

Domek z dwiema sypialniami został zbudowany niedawno, głównie ze starszych części domu. Posiada 

dwie podwójne sypialnie, dwie łazienki (jedna w pokoju), werandy po trzech stronach, w pełni wy-

posażoną kuchnię, jadalnię, duży salon z otwartym kominkiem, oraz rozlegle widoki. 

Stawka ceny: NZ$100,00 – NZ$350,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

Gospodarze Endsleigh Cottages: Denis i Margie 
Hardy 

Adres: 22 Endsleigh Rd, Havelock North, Nowa 
Zelandia 

Telefon: +64 6 877 7588 Fax: +64 6 876 0275  

Komórka: +64 027 444 3800 

Email: stay@endsleighcottages.co.nz  

mailto:stay@endsleighcottages.co.nz


Hillington-Havelock North 
 Wyspa Ryby Maui (Centralna i Dolna Wyspa Północna) 

Hillington jest dużym, jednopiętrowym budynkiem, posiadającym pięć podwójnych sypialni oraz trzy 

łazienki. Dwie sypialnie otwierają się na wyłożone kostką tarasy z rozległymi trawnikami po drugiej 

stronie. 

 

Z przedniego tarasu rozciąga się przepiękny widok. Tylni dziedziniec z miejscem na ognisko/grilla z 

meblami ogrodowymi znajduje się w pobliżu basenu. 

 

Posiadłość może pomieścić do 10 rezydujących gości niezwykle wygodnie i stylowo. Oczekuje się, że 

będą oni zabawiać tu gości jednodniowych, w domu z dużą jadalnią i salonem lub na werandach i w 

ogrodzie. Posiadamy obszerne miejsce na ognisko/grilla z meblami ogrodowymi, a także duży, ogrodzony 

basen. 

Stawka ceny:  NZ$1000,00 (max. 10 osób) 

 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

 

Gospodarze Hillington: Denis i Margie Hardy 

Adres: 35 Kopanga Road, Havelock North, Nowa 
Zelandia 

Telefon: +64 6 877 7588 Fax +64 6 876 0275  

Komórka: +64 027 444 3800 

Email: stay@hillington.co.nz  

Strona internetowa: www.hillington.co.nz Qualmark Provisional 

mailto:stay@hillington.co.nz
http://www.hillington.co.nz


Tairoa Lodge & Cottage- Hawera 
Wyspa Ryby Maui (Centralna i Dolna Wyspa Północna) 

Hotel Tairoa to zabytkowa wiktoriańska willa z 1875 roku, położona na czterech hektarach na południo-

wym krańcu Hawery, w pobliżu centrum miasteczka. Ukryty wśród dojrzałych drzew w parkowej okoli-

cy i strzeżony przez wspaniały drzewostan 75-letnich chronionych Kauri, Hotel wrócił do swej dawnej 

świetności. Z trzech górnych pokojów z łazienkami rozciąga się widok na basen i ogród. 

 Domek Tairoa skrywa się dyskretnie na terenie Hotelu Tairoa. Jest to w pełni samowystarczalne zakwa-

terowanie butikowe dla maksymalnie 6 gości, którzy cenią sobie prywatność w spokojnym, cichym 

otoczeniu. Główna sypialnia z drzwiami północnymi w stylu francuskim emanuje romantyzmem, a dru-

ga sypialnia posiada dwa pojedyncze łóżka typu King. Alternatywna forma noclegu to podwójny tapczan 

w salonie. 

Sala parafialna Tairoa to wyjątkowe miejsce przeznaczone na niewielkie konferencje, warsztaty oraz 

biznesowe sesje planistyczne. S p o k ó j ,  p r y w a t n o ś ć ,  wiejskie widoki i nastrój wypoczynku 

gwarantują motywującą i twórczą atmosferę sprzyjającą burzy mózgów, sesjom planistycznym, warszt-

atom i konferencjom.  

 

rStawka ceny: 195,00 NZ$ –250,00 NZ$ 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem (lub prowiantem śni-
adaniowym w Tairoa Cottage) i VATem.  

Gospodarze Tairoa Lodge & Cottage: Linda i Steve 
Morrison 

Adres: 3 Puawai Street, Hawera, Taranaki, Nowa Zelan-
dia 

Telefon/Fax: +64 6 278 8603 

Email: tairoa.lodge@xtra.co.nz  

Strona internetowa: www.tairoa-lodge.co.nz  

 

mailto:lodge@xtra.co.nz
http://www.tairoa-lodge.co.nz


McCormick House – Picton 
Wyspa Łodzi Maui (Górna Wyspa Południowa) 

Usytuowany na spokojnym, słonecznym, zalesionym prywatnym terenie o powierzchni pół akra, zabytkowy 
McCormick House jest idealnie położony, w odległości zaledwie 3 minut samochodem od promu Interisland lub 
dworca kolejowego.  

Nasze wygodne pokoje typu Queen, King lub Super King, pojedyncze i podwójne sypialnie z łazienkami są 
urządzone w nieporównywalnie różnych stylach, lecz wszystkie one posiadają wspaniałą pościel ze 100% egip-
skiej bawełny, a także przybory toaletowe z monogramem. Łazienki są wyposażone w podwójne jacuzzi, 
zabytkowe bidety oraz podwójne kabiny prysznicowe. 

Dostępny jest wewnętrzny bar przekąsek z szerokim asortymentem lokalnych win. 

Bezpłatne śniadania dla smakoszy, przedobiednie drinki, parking dla gości oraz Wi Fi.  

Rozległe zalesione tereny, teren do gry w boule (petanque), prywatne jadalnie gościnne i obszerne salony. 

Przyjazny dla środowiska McCormick House jest położony w odległości kilku minut spacerem od przystani łodzi 
wycieczkowych, kajaków, wędrówek turystycznych, jachtów, możliwości wędkowania, tras wycieczkowych po 
winnicach oraz basenów z delfinami. Blisko stąd do winnic Queen Charlotte Track i Marlborough. 

 

 

RacStawka ceny:  NZ$ 350,00 - NZ$ 490,00, stawka dla 
pojedynczej osoby – mniej o NZ$ 30.00. 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

 

Cena obejmuje smaczne śniadanie, przedobiednie drinki, 
parking dla gości oraz Wi-Fi. 

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 12 roku życia, 
niedostępne dla osób na wózkach. 

 

Gospodarze McCormick House: Jeanne i Carl Beau-
mont 

Adres: 21 Leicester Street, Picton, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 5735253 

Email: enquiries@mccormickhouse.co.nz 

Strona internetowa: www.mccormickhouse.co.nz 

mailto:enquiries@mccormickhouse.co.nz


Fyffe Country Lodge — Kaikoura  
Wyspa Łodzi Maui (Górna Wyspa Północna)  

Fyffe Country Lodge jest pięciogwiazdkowym butikowym hotelem B&B położonym w odległości zaledwie 
5 minut jazdy autem od Kaikoura, światowej sławy ośrodka działalności morskiej, położonego wzdłuż 
pofałdowanej linii dziewiczego nadbrzeża. 

Fyffe Country Lodge został wybudowany w 1993 roku, specjalnie przystosowany i  kunsztownie wznie-
siony ze 100-funtowych ręcznie ociosanych bloków z ziemi, z dachu sporządzonym z ręcznie wykonanych 
gontów z kanadyjskiego drzewa cedrowego. Posiadłość szczyci się ponadczasową atmosferą z wieloma 
urokami rustykalnymi, otoczona przez wypielęgnowane ogrody pachnące bukszpanem, lawendą i różami. 
Wszystkie apartamenty są starannie umeblowane, przestrzenne, z pełną obsługą, a większość z nich posi-
ada widok na łańcuch górski Mt Fyffe i Kaikoura Seaward.  

Hotel jest najpopularniejszym regionalnym miejscem na organizację wesela, ponieważ poza obsługą 
oferuje jeszcze miejsca noclegowe. Specjalnością lokalnej restauracji są owoce morza, będące przys-
makiem tego regionu. Restauracja była nagradzana za swoje potrawy z nowozelandzkiej wołowiny i 
jagnięciny. Hotel ma 6 pokojów, restaurację na miejscu oraz przytulny barek hotelowy.  

 

Rack rate range: $320.00 - $675.00 

All rack rStawka ceny:  NZ$ 320,00 – NZ$ 675,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

 

Gospodarze Fyffe Country Lodge: Chris Rye i Collin Ash-
worth 

Adres: 458 State Highway One Kaikoura, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 319 6869 Fax: +64 3 319 6865 

Email: fyffe@xtra.co.nz  

Strona internetowa: www.fyffecountrylodge.co.nz  

 

mailto:fyffe@xtra.co.nz
http://www.fyffecountrylodge.co.nz


Clearview Lodge Christchurch  

Wyspa Łodzi Maui (Centralna Wyspa Południowa)  

Clearview Lodge została wybudowana w 2001 roku z przeznaczeniem na wypoczynek, jest przestrzenna i 
wygodna, posiada trzy sypialnie z łazienkami  (wszystkie z podwójnymi łożami typu King). Położona na par-
celi o powierzchni 10 akrów świetnie zagospodarowanych ogrodów, sadów, gajów oliwnych 
(produkujących wielokrotnie nagradzany oliwę z pierwszego tłoczenia) oraz winnic ze szczepem Pinot Noir 
(produkujących Pinot Noir, Rose i Porto). Częstujemy naszych gości sezonowymi  owocami i orzechami do 
śniadania, a także ciasteczkami i przekąskami serwowanymi do naszych win.  

Znajdujemy się w odległości 7 minut od lotniska (nie od korytarza przelotu) i 15 minut od miasta (Merivale 
10 minut). 

Obiady  - w odległości 5 minut spacerem do The Lake, gdzie znajdują się liczne lokalne restauracje. Może-
my podrzucić naszych gości do restauracji, a wrócić można taksówką.  

Idealna baza wypadowa do Christchurch i Canterbury. Wystarczy tylko zjechać z SH1, odpocząć przy 
basenie i spa, lub na polu golfowym w Clearwater, zażyć przyjemnego spaceru w ogrodzie lub wybrać się 
na wycieczkę.  

Można udać się od nas do Hammer Springs poprzez winnice Waipara, Akaroa (90 minut), a w sezonie nar-
ciarskim w rejon Góry Hutt.  
Okolica miasta położona w pobliżu lotniska podlega czasem lekkim wstrząsom tektonicznym. Naszym 
celem w Clearview Lodge jest, aby nasi goście czuli się u nas jak w domu i cieszyli się urokami Christ-
church. 

Stawka ceny: NZ$ 375,00 - NZ$ 395,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze  śniadaniem, WiFi, 
winem Clements Estate oraz VATem.  

 

 

Gospodarze Clearview Lodge: Robin i Sue Clem-
ents 

Adres: Clearvier Lodge 8, Clearwater Ave, North-
wood, Christchurch, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 359 5759 Fax: +64 3 358 9131 

Komórka: +64 21 727 883 

Email: relax@clearviewlodge.com  

mailto:relax@clearviewlodge.com


Rimu Lodge - Hokitika  
 (Centralna Wyspa Południowa)  

Witajcie w Rimu Lodge w Hokitika na Zachodnim Wybrzeżu. Przytulny prywatny hotelik wtulony w natu-
ralny busz na szczycie klifu z widokiem na wijącą się rzekę i pola. Gdy obudzą Cię promienie porannego 
słońca wpadające przez ogromne podwójne okna, Twoim oczom ukażą się szczyty najwyższych gór Nowej 
Zelandii, Alpy Południowe. 

Cztery sypialnie gościnne z łazienkami są zaprojektowane osobno ze swobodną elegancją, a zarazem 
kameralne i urządzone ze smakiem. Odpoczywaj i ciesz się słońcem na tarasie wśród śpiewu ptaków w 
buszu lub odpoczywając przed otwartym kominkiem w wielkim pokoju, a także korzystaj z możliwości 
łowienia pstrągów w najlepszych rzekach Nowej Zelandii.  

Znajdujemy się w odległości zaledwie 10 minut od Hokitika ze jej kawiarniami, lokalnym rzemiosłem 
(rzeźba i dmuchane szkło), spacerami wśród buszu i po plaży, jednak sam hotel jest położony w odosob-
nieniu i w spokojnej okolicy.  Daj się uwieść przez las rimu, granitowe klify Kanionu Hokitika i przejdź się 
zwodzonym mostem ponad turkusową wodą.  

Stawka ceny: NZ$ 295,00 - NZ$ 375,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

 

Gospodarze Rimu Lodge: Helen i Peter Walls 

Adres: 33 Seddons Terrace Road, Rimu, Hokitika, 
Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 755 5255 Fax: +64 3 755 5237 

Email: stay@rimulodge.co.nz  

Strona internetowa: www.rimulodge.co.nz  

mailto:stay@rimulodge.co.nz
http://www.rimulodge.co.nz


Holly Homestead—Franz Josef Glacier 
 Wyspa Łodzi Maui (Centralna Wyspa Południowa) 

Drewno rimu, z którego zbudowane jest to kolonialne domostwo zdaje się szeptać historię. Wybudowany w 1926 
roku dla rodziny Paganinich, Holly Homestead jest doskonałym przykładem architektury „rzemiosła rękodzielnicze-
go” połączonego ze swobodnym wiejskim  stylem. Można odczuć, że ludzie mieszkający tu wiele lat temu żyli do-
brze i wygodnie.  

Gospodarze Gerard i Bernardine (Bernie) Oudemans troskliwie odnowili dom i stworzyli przytulny hotel B&B w 
odległości zaledwie trzech minut autem od wioski Franz Josef Glacier. 

Do wyboru są pokoje typu King, Queen lub podwójne, albo nowoczesny luksusowy apartament typu Super King 
dla szczypty dekadencji. Wszystkie pokoje mają swoje łazienki, wykrochmaloną pościel i mięciutkie szlafroki. 

Zacznij swoją przygodę z Glacier Country od śniadania przy drewnianym wiejskim stole i smakuj uroki wiejskiej 
kuchni. W pogodny dzień zachwyci Cię piękny widok Alp Południowych i Lodowca Franciszka Józefa. 

Gerard i Bernie są urodzonymi Nowozelandczykami, wielką radość sprawia im spotykanie i goszczenie ludzi z 
całego świata. Chętnie doradzą taki rodzaj aktywności, który najbardziej będzie odpowiadał Wam i Waszemu sty-
lowi spędzania wakacji. Zwiedzajcie zgodnie z własnym tempem i wracajcie do domu o zachodzie alpejskiego 
słońca. Przed udaniem się na odpoczynek zostaniecie poczęstowani szklaneczką porto w salonie dla gości. 

Stawka ceny:  NZ$ 205,00 - NZ$ 430,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze  śniadaniem i  VATem.  

 

 

Gospodarze Holly Homestead: Bernie i Gerard 
Oudemans 

Adres: 2900 Franz Josef Highway (SH6 – PO Box 35) 
Franz Josef Glacier 7856 South Westland, Nowa Zelan-
dia 

Telefon: +64 3 752 0299 

Email: stay@hollyhomestead.co.nz  

Strona internetowa: www.hollyhomestead.co.nz  

mailto:stay@hollyhomestead.co.nz
http://www.hollyhomestead.co.nz


Queenstown Country Lodge, Queenstown 

Wyspa Łodzi Maui (Dolna Wyspa Południowa) 

Queenstown Country Lodge oferuje luksusowe zakwaterowanie dostosowane do indywidualnych upodobań w 
spokojnym, przyjacielskim wiejskim klimacie. 

Hotel znajduje się w odległości zaledwie 10 minut od Queenstown, składa się z 3 sypialni z łazienkami. Położony na 
działce o powierzchni 11 akrów wśród ogrodów i pól uprawnych, otoczony przez majestatyczne góry.  

 

Gospodarze, Amanda i John oferują swoim gościom pełne menu śniadaniowe, popołudniowe smakowanie win, 
przekąski, a dla tych gości, którzy mają na to ochotę, jest możliwa wieczorna kolacja. Dodatkową atrakcją są owce 
z jagniętami pasące się w pobliżu hotelu. 

Stawka ceny: NZ$ 300,00 i NZ$ 425,00 za noc (w 
zależności od długości pobytu). 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

Jest możliwe ustalenie odrębnych stawek dla po-
jedynczej osoby lub za wynajęcie całego hoteliku. 

 

Gospodarze Queenstown Country Lodge: Amanda i 
John Cushen 

Adres: 497 Frankton Ladies Mile Highway, Queens-
town 9371, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 441 8548 

Email: info@queenstowncountrylodge.co.nz  

Strona internetowa: 
www.queenstowncountrylodge.co.nz  

mailto:info@queenstowncountrylodge.co.nz
http://www.queenstowncountrylodge.co.nz


Dunluce Bed &Breakfast, Te Anau 

Wyspa Łodzi Maui (Dolna Wyspa Południowa) 

Hotel Danluce Bed & Breakfast jest typowym współczesnym hotelem wybudowanym z przeznaczeniem na  
nocleg ze śniadaniem. 

 

Położony w Te Anau Fiordland na działce o powierzchni półtora akra ze wspaniałym widokiem na jezioro i 
góry. 

Dom posiada prywatne skrzydło dla gości, które obejmuje jadalnię/salon oraz 4 pokoje z łazienkami.  

Wystrój wnętrza jest przestronny i nowoczesny. W pokojach znajdują się wielkie łoża typu King lub Super 
King, z których każde może być przekształcone w łóżka dla dwóch osób. Pokój o nazwie  „Kepler Deluxe” 
posiada łóżko typu super King, łazienkę z podwójną wanną oraz osobny prysznic. 

 

Oferujemy przyjazną gościnność i zapewniamy wiele bezpłatnych dodatków: nowozelandzkie wino, do-
mowe wypieki, pralnię, parking, przechowalnię, WiFi, laptop, ciepłe napoje, etc.  

 

Stawka ceny: NZ$ 240,00 - NZ$ 305,00  

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: dwie 
osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem.  

 

Gospodarze Dunluce B&B: Wendy i Roger McQuillan 

Adres: 128 Aparima Drive, Te Anau 9600, Nowa Zelandia 

Telefon: +64 3 249 7715 Fax: +64 3 249 7703 

Email: info@dunluce-fiordland.co.nz  

Strona internetowa: www.dunluce-fiordland.co.nz  

mailto:info@dunluce-fiordland.co.nz
http://www.dunluce-fiordland.co.nz


Fletcher Lodge—Dunedin 
 Wyspa Łodzi Maui (Dolna Wyspa Południowa) 

Fletcher Lodge oferuje luksusowe zakwaterowanie w atmosferze powściągliwej elegancji, zapewniając 

jednocześnie to, co najlepsze we współczesnym komforcie i nowoczesnych udogodnieniach.  

Wybudowana w 1923 roku, przez jednego z czołowych nowozelandzkich przemysłowców, Sir Jamesa 

Fletchera. Fletcher Lodge jest olśniewającym przykładem unikatowej architektury w Dunedin. Hotel jest 

otoczonyw zacisznymi ogrodami, i posiada imponujące detale, takie jak Wedgwood sufit i fryz w pokoju 

muzycznym, dębowe podłogi w holu wejściowym, oraz rzeźbione schody prowadzące do czterech z 

sześciu sypialni. Okna z witrażowymi wstawkami oraz sufity pokryte ozdobnym tynkiem znajdują się w 

prawie każdym pokoju. 

Wszystkie pokoje gościnne są bogato umeblowane stylowymi meblami z epoki, wystawną pościelą, 

a wykafelkowane łazienki mają podgrzewaną podłogę. Pokoje posiadają telewizory i telephony. 

Oferujemy naszym gościom bezpłatne porto oczekuje gości w wyłożonym dębowymi panelami salonie, a 

kawa i herbata są ogólnodostępne. Bezpłatny Internet oraz parking z dala od ulicy to dodatkowe usługi 

przez nas oferowane. 

Możemy również pomóc rozeznać się w ogromnym wachlarzu miejsc do zwiedzania w Dunedin oraz 

wycieczek safari po Półwyspie Otago. 

 

Stawka ceny: 335,00 NZ$ –775,00 NZ$ 

Gospodarze FletcherLodge: Ewa Rożecka-Pollard;  

Keith Rożecki-Pollard and Peter Rożecki-Lewis 

Adres: 276 High St, Dunedin, Nowa Zelandia 

Telefon: +64-3-477 5552 / 0800 THE LODGE  

Fax: +64 3 474-5551 

Email: admin@fletcherlodge.co.nz 

Strona internetowa: www.fletcherlodge.co.nz  

mailto:Email:%20admin@fletcherlodge.co.nz
http://www.fletcherlodge.co.nz


 

Safari Lodge - Invercargill  
 Wyspa Łodzi Maui (Dolna Wyspa Południowa) 

Safari Lodge Invercargill jest położone w odległości 300 metrów od ogrodu botanicznego 

Invercargill oraz 15 minut spacerem od centrum miasta. Safari Lodge posiada 3 pokoje typu 

King oraz 1 pokój typu Queen. Wybudowane zostało w 1902 roku przez C.H.Howortha, 

znanego nowozelandzkiego artystę i inżyniera. Wszystkie pokoje gościnne posiadają łazienki. 

Gospodarze należą do czwartego pokolenia Południowców stale zamieszkujących ten region, 

poza pięcioletnią przerwą na pobyt w Afryce. 

-  SPA   

-  Jadalnia 

-  Kawiarenka hotelowa 

-  Sala bilardowa z pełnowymiarowym, zabytkowym stołem  

-  Sala telewizyjna z 58-calowym telewizorem HD 3-D-  Weranda 

-  Wystawa Sztuki Afrykańskiej 

-  Dostęp do Wi-Fi na terenie całej posesji 

Bazowe stawki ceny: NZ$ 280,00 – NZ$ 320,00 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 

dwie osoby/noc łącznie ze śniadaniem i VATem. 

 

Gospodarze Safari Lodge: Ray i Trish Winter 

Adres: 51 Herbert St., Invercargill, Nowa 

Zelandia 

Telefon: + 64 3 214 6329 Fax: +64 3 214 6328 

Email: safarilodge@slingshot.co.nz 

Strona internetowa: www.safarilodge.co.nz 

mailto:safarilodge@slingshot.co.nz
http://www.safarilodge.co.nz


 

Sails Ashore - Stewart Island 
Wyspa Łodzi Maui (Dolna Wyspa Południowa) 

Sails Ashore Boutique Usługi Hotelowe jest usytuowany w prywatnych ogrodach z widokiem na 
wioskę, port i morze w oddali, oferując gościom doskonałą bazę wypadową do zwiedzania cudów 
Wyspy Stuarta, a ponadto leży w odległości zaledwie 5 minut spacerkiem od centrum wioski. 

Posiadamy dwa pokoje gościnne z centralnym ogrzewaniem, z osobnym wejściem, i ze wszystkim, 
czego można oczekiwać, aby można cieszyć się odpoczynkiem na Wyspie Stewarta.  

Gospodarze Iris i Peter są długoletnimi mieszkańcami, mają łącznie 70-letni staż życia na Wyspie. 
Wcześniej Peter był strażnikiem leśnym odpowiedzialnym za Wyspę Stewarta, później został rybaki-
em. Iris pracowała jako pięlęgniarka rejonowa przez 15 lat, a następnie jako Zarządca Fundacji na 
rzecz Otwartego Rezerwatu na Wyspie Ulva. Oboje są zawodowymi przewodnikami ekologicznymi. 

Nasze wycieczki krajoznawcze po Wyspie Ulva są w pakiecie z zakwaterowaniem w hotelu Sails 
Ashore. Dla indywidualnych turystów obniżamy stawkę za dwie noce o NZ$ 170.00. Dla pełni doz-
nań z Wyspy należy dodać naszą wycieczkę autem po jej terytorium.  

Stawka ceny: NZ$ 1260,00 – minimum 2 noce, 
cena obejmuje wycieczkę z przewodnikiem dla 2 
gości. Każda dodatkowa noc kosztuje NZ$ 465,00. 
Wycieczka autem - dodatkowo NZ$ 70.00 od 
osoby. 

Wszystkie stawki ceny są skalkulowane na bazie: 
dwie osoby/noc łącznie ze  śniadaniem i  VATem.  

 

Gospodarze Sails Ashore: Iris i Peter Tait 

Adres: 11 View Street, Stewart Island, Nowa 
Zelandia 

Telefon: +64 3 219 1151 / 0800 STEWART (0800 
783 9278) 

Email: tait@sailsashore.co.nz  

Strona internetowa: www.sailsashore.co.nz  

mailto:tait@sailsashore.co.nz
http://www.sailsashore.co.nz

