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alien  cizí, zahraniční, odlišný; cizinec; vetřelec 
apply for a passport  žádat o pas 
basic medicines  základní léky 
be refused a visa  nedostat vízum 
bigotry  bigotnost; pobožnůstkářství 
booked in advance  rezervovaný, zamluvený předem 
briefcase  aktovka, kufřík 
brochure  brožura, reklamní leták 
bureau de change  směnárna 
by public transport  veřejnou, městskou dopravou 
change money  vyměnit, směnit peníze 
checklist  úplný seznam 
claim one’s baggage at carousel  vyzvednout si zavazadla u pásu se zavazadly 
cold-weather gear  oblečení, výstroj do studeného počasí 
come across st, sb  narazit na něco, někoho 
consulate  konzulát 
customs inspection  celní prohlídka 
dutiable goods  zboží podléhající clu 
embassy  velvyslanectví, ambasáda 
entry visa  vstupní vízum 
exit visa  výjezdní vízum 
extend a visa  prodloužit vízum 
fatal to sb  osudný pro někoho 
forbidden exports  nepovolený vývoz 
Have you anything to declare?  Máte něco k proclení? 
high commission  významné poslání (není třeba žádat konzulát o povolení vstupu) 
holdall  velká cestovní taška, objemná kabela 
holiday insurance  cestovní pojištění 
immigration  přistěhovalectví, imigrace 
immigration control  kontrola přistěhovalců (na letišti apod.) 
import tax  dovozní daň 
inoculation certificate  očkovací průkaz, potvrzení o očkování 
means of identification  průkaz totožnosti 
multiple entry visa  druh víza, umožňující několikeré překročení hranic státu 
multipurpose pocket knife  víceúčelový kapesní nůž 
narrow-mindedness   úzkoprsost, omezenost 
package tour  turistický zájezd s programem, jehož cena zahrnuje vše  
penknife  víceúčelový kapesní nůž 
prejudice  předsudek, zaujatost, předpojatost 
raingear  oblečení do deště 
rate of exchange  směnný kurs 
restricted visa  omezené vízum 
rucksack (GB)  batoh, ruksak 
smuggle  pašovat 
standpoint   stanovisko, hledisko 
suitcase  kufr 
swimwear  plavecké oblečení 
take everything but the kitchen sink  vzít (si) skoro úplně všechno 
toilet articles  toaletní potřeby 
tour by car  cestovat autem 
towel  ručník, osuška 
transit visa  tranzitní vízum 
travel insurance  cestovní pojištění 
travel light  cestovat na lehko (bez zavazadel) 
travel literature  cestovní příručky (průvodce, mapy atd.) 
valid for n weeks  platný pro x týdnů 
walking holiday  dovolená strávená pěší turistikou 
work permit  pracovní povolení 
 


