
Тема №9: Подорож 

airplane /ˈɛərˌpleɪn/ літак 

airport /ˈɛərˌpɔrt/ аеропорт 

baggage /ˈbægɪdʒ/ багаж 

board (a plane) /bɔ:d/ сідати (на літак) 

boarding /ˈbɔ:dɪŋ/ посадка 

camera /ˈkæmərə/ фотоапарат 

cell phone /ˈsɛlˌfoʊn/ мобільний (стільниковий) телефон 

check in /ˈtʃɛkˌɪn/ реєстрація (на рейс) 

customs /ˈkʌstəms/ митниця 

declaration /ˌdɛkləˈreɪʃən/ декларація 

declare /dɪˈklɛər/ декларувати 

forward /ˈfɔrwərd/ вперед 

gate /geɪt/ вихід (в аеропорту) 

immigration /ˌɪmɪˈgreɪʃən/ міграція 

international /ˌɪntərˈnæʃənl/ міжднародний 

lay /leɪ/ класти 

leave /li:v/ залишати, покидати 

luggage /ˈlʌgɪdʒ/ багаж 

officer  /ˈɔfəsər/ чиновник, службовець 

passport /ˈpæspɔrt/ паспорт 

purpose /ˈpɜrpəs/ ціль 

remain /rɪˈmeɪn/ залишатися 

seat /sit/ місце 

show /ʃoʊ/ показувати, шоу 

space /speɪs/ простір 

suitcase /ˈsutˌkeɪs/ валіза 

thing /θɪŋ/ річ 

ticket /ˈtɪkɪt/ квиток 

travel /ˈtrævəl/ подорожувати; подорож  

trip /trɪp/ поїздка 



visa /ˈvizə/ віза 

wait /weɪt/ чекати 

 

 

Загальновживані вирази 

Where's the ticket office? – Де квиткова каса? 

Where do I get the train (plane, bus) to Southampton from? – Де я можу сісти на потяг 

(літак, автобус) до Саусгемптону? 

What time's the next train (plane, bus) to Portsmouth? – Коли наступний потяг (літак, 

автобус) до Портсмуту? 

This train (plane, bus) has been cancelled. – Цей потяг (літак, автобус) було відмінено. 

This train (plane, bus) has been delayed. – Цей потяг (літак, автобус) затримується. 

Have you ever been to Italy? – Ти коли-небудь був в Італії? 

- Yes, I went there on holiday. – Так, я був там на канікулах. 

- No, I've never been there. – Ні, я не був там ніколи 

- I've never been, but I'd love to go someday. – Я ніколи не був, але залюбки 

відвідав би. 

How long does the journey take? – Як довго займає подорож? 

What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо? 

Do you get travel sick? – Тебе захитує в дорозі? 

Have a good journey! –  Гарної поїздки! 

Enjoy your trip! – Насолоджуйся подорожжю! 

 

В туристичній агенції 

I'd like to travel to Spain. – Я хотів би поїхати до Іспанії. 

I'd like to book a trip to Berlin. – Я хотів би зарезервувати поїздку до Берліну.  

How much are the flights? – Скільки коштує переліт? 

Do you have any brochures on Switzerland? – У вас є брошури про Швейцарію? 

Do I need a visa for Turkey? – Чи мені потрібна віза в Турцію? 

  


