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bed and breakfast (B & B)  pokoj se snídaní 
bellhop (US)  hotelový poslíček; pikolík 
boarding house  penzion, soukromý hotel 
booked out  plný, obsazený 
breakfast in bed  snídaně do postele 
cabin (US)  chata, bouda, chýše 
call room service  zavolat pokojovou, hotelovou službu 
campsite  tábořiště, kemp, autokemp 
chalet (GB)  horská chata; salaš, horská bouda 
chambermaid  pokojská 
check out  odejít a zaplatit (v supermarketu, v hotelu) 
decorated with a personal touch   s osobitě ztvárněným interiérem 
doorman  vrátný v hotelu (v livreji) 
equipped with satellite TV  vybaven satelitním televizním přijímačem 
facing the garden  s výhledem do zahrady 
family hotel  rodinný hotel 
fill out a registration form  vyplnit ohlašovací, přihlašovací fomulář 
five-star hotel  pětihvězdičkový hotel 
free hourly shuttle service   kyvadlová doprava každou hodinu zdarma 
full board  plná penze 
fully booked  zcela plný, obsazený 
fully stocked bars   bohatě zásobené bary 
good connection  dobré spojení 
high season  hlavní (letní) sezóna 
hydro-massage bath  masážní vana 
I’m afraid we’re fully booked.  Je mi líto, ale máme plně obsazeno. 
laundry service available  k dispozici prádelna 
liftboy  hotelový poslíček 
little special touches   osobité drobné detaily 
luxury hotel  luxusní, přepychový hotel 
manager  ředitel, manažer 
no vacancies  žádná volná místa 
off-season  mimo sezónu 
penthouse  luxusní ubytování pod střechou; nástavba; ateliérový 

byt 
quiet residential neighbourhood   klidná vilová čtvrť 
reception clerk  recepční 
room and board  ubytování a strava 
room service is available 24 hours a day   hotelová služba je k dispozici 24 hodin denně 
rooms free  volné pokoje 
rooms with a view of the ocean   pokoje s výhledem na oceán 
self-catering  s vlastním stravováním 
self-catering holiday flat  apartmán 
sign the guest book  podepsat knihu návštěv 
single room  jednolůžkový pokoj 
small but cosy rooms  malé, ale útulné pokoje 
spacious lounge  rozlehlá hala 
spacious rooms  prostorné pokoje 
staff  zaměstnanci, pracovníci, personál 
suite  apartmá (v hotelu) 
Swedish massage and sauna   švédská masáž a sauna 
travel book   průvodce (kniha) 
washing facilities   umývárna 
Your room is reserved.  Svůj pokoj máte rezervován. 
youth hostel  mládežnická ubytovna 
 


