Тема №10: В готелі
bellboy

ˈbelbɔɪ

посильний

check in

tʃek ɪn

реєструватися

check-out

ˈtʃekaʊt

від’їзд

coffee shop

ˈkɒfi ʃɒp

кафе

double room

ˈ

номер на двох

extra bed

ˈekst ə be

додаткове ліжко

floor

flɔ

поверх, підлога

gift shop

ɡɪft ʃɒp

сувенірна крамниця

hotel

ˌhəʊˈtel

готель

information desk

ˌɪnfəˈ eɪʃn esk

стіл довідок

inn

ɪn

готель

money exchange

ˈ

morning call

ˈ ɔ nɪŋ kɔ l

motel

bl

ni ɪkˈstʃeɪn ʒ
əʊˈtel

обмін грошей
ранковий візит
мотель

newsstand

ˈnj z stæn

газетний кіоск

reservation

ˌ ezəˈ eɪʃn

бронювання

restaurant

ˈ est ɒnt

ресторан

eɪ

покоївка

room maid
room number

ˈn

bə

room service

ˈsɜ ɪs

номер кімнати
обслуговування номерів

service charge

ˈsɜ ɪs tʃɑ ʒ

оплата за обслуговування

single room

ˈsɪŋɡl

номер на одного

single with bath

ˈsɪŋɡl ɪ bɑ θ

кімната на одну людину з ванною

suite

s it

номер люкс

tax

tæks

розмір рахунку

tip

ˈtɪp

чайові

youth hostel

j θ ˈhɒstl

турбаза

Загальновживані вирази
I've got a reservation

я маю резервацію

your name, please?

ваше ім'я, будь ласка?

y na e's …

моє ім'я …

could I see your passport?

чи я можу подивитися ваш паспорт?

could you please fill in this registration
form?

ви можете заповнити реєстраційну форму,
будь ласка?

my booking was for a twin room

я бронював кімнату з двома ліжками

my booking was for a double room

я бронював двомісну кімнату

would you like a newspaper?

ви хотіли би газету?

would you like a wake-up call?

ви хотіли би, щоб вас розбудили дзвінком?

what time's breakfast?

о котрій годині сніданок?

breakfast's from 7am till 10am

сніданок з 7 до 10 ранку

could I have breakfast in my room, please?

я можу снідати у своєї кімнаті, будь ласка?

what time's the restaurant open for dinner?

о котрій годині ресторан відкривається на
вечерю?

dinner's served between 6pm and 9.30pm

вечеря подається з 6 до 9:30 вечора

what time does the bar close?

о котрій годині зачиняється бар?

would you like any help with your luggage? вам потрібна допомога з багажем?
here's your room key

ось ваші ключі від кімнати

yo

oo

n

be 's …

yo

oo 's on the … floo

номер вашої кімнати …
ваша кімната на … поверсі

first

першому

second

другому

third

третьому

Зверніть увагу, що у Великобританії поверх на рівні вулиці називається g o n floo , а один поверх вище є fi st
floor.

where are the lifts?

де тут ліфти?

enjoy your stay!

приємного перебування!

Написи, що можуть зустрітися в готелі
Reception

Стійка адміністратора

Concierge

Консьєрж

Lifts

Ліфти

Bar

Бар

Restaurant

Ресторан

