
Cestování
Ubytování

Ubytování - Hledání
česky anglicky
Kde můžu najít ___? Where can I find ___?

Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

... pokoj k pronájmu? ... a room to rent?
Druh ubytování

... hostel? ... a hostel?
Druh ubytování

... hotel? ... a hotel?
Druh ubytování

... pokoj se snídaní? ... a bed and breakfast?
Druh ubytování

... kemp? ... a camping site?
Druh ubytování

Jaké jsou tam ceny? What are the prices like there?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace
česky anglicky
Máte nějaké volné pokoje? Do you have any rooms available?

Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje

Kolik stojí pokoj pro ___ lidí? How much is a room for ___ people?
Dotaz na cenu pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat ___. I would like to book ___.
Rezervování konkrétního pokoje

... pokoj pro dva? ... a double room.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
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... pokoj pro jednoho. ... a single room.

Pokoj pro jednu osobu

... pokoj pro ___ lidí. ... a room for ___ people.
Pokoj pro X lidí

... nekuřácký pokoj. ... a non-smoking room.
Pokoj pro nekuřáky

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___. I would like to book a room with ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením

... dvoulůžkem. ... a double bed.
postel pro dva

... oddělenými postelemi. ... separate beds.
jednolůžka

... balkónem. ... a balcony.
 

... vlastní koupelnou. ... an adjoining bathroom.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu

... výhledem na moře. ... an ocean view.
Pokoj má výhled na moře

... přistýlkou. ... an extra bed.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Zarezervování pokoje na konkrétní dobu

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené? Do you have any special rooms for handicapped
people?

Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
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Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá
zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje
v tomto směru?

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím

Můžu ten pokoj nejdříve vidět? May I see the room first?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním

Je snídaně v ceně? Is breakfast included?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani

Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně? Are towels/bed linen included?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo

Jsou povolena domácí zvířata? Are pets allowed?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.

Máte k dispozici garáž/parkoviště? Do you have a parking garage/lot?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto

Máte bezpečnostní skříňky/sejf? Do you have safety lockers/a safe?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu
česky anglicky
Kde můžu najít pokoj číslo ___? Where can I find room number ___?

Zeptání se na směr k určitému pokoji

Klíč od pokoje číslo ___, prosím! The key for room number___, please!
Vyžádání klíč od svého pokoje

Ptal se někdo po mě? Has anyone asked for me?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl

Kde se můžu přihlásit na exkurzi? Where can I sign up for the excursion?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
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Kde si můžu zavolat? Where can I make a call?

Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon

Kdy se podává snídaně? When is breakfast served?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně

Prosím probuďte mě zítra v___. Please wake me up tomorrow at___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu

Můžete zavolat taxi, prosím? Could you call a taxi, please?
Žádost o taxi

Můžu tady používat internet? Can I use the internet here?
Dotaz ohledně internetového připojení

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace
poblíž?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Ptaní se na doporučení ohledně restaurací

Mohli byste mi prosím uklidit pokoj? Would you please clean my room?
Žádost ohledně uklizení pokoje

Teď nechci uklidit pokoj. I don't want the room to be cleaned right now.
Žádost o uklizení pokoje později

Mohli byste mi prosím přinést další
deku/polštář/ručník?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Dotaz na další položky

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na
vyprání?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení

Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím. I would like to check out, please.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet

Opravdu jsme si to tady užili. We really enjoyed our stay here.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti
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Chtěl(a) bych jiný pokoj. I would like a different room.

Žádost o jiný pokoj

Nefunguje topení. The heating does not work.
Informování ohledně nefungujícího topení

Nefunguje klimatizace. The air conditioning does not work.
Informování ohledně nefungující klimatizace.

Ten pokoj je velmi hlučný. The room is very noisy.
Informování ohledně hlasitých zvuků

Ten pokoj smrdí. The room smells bad.
Informování ohledně nějakého pachu.

Požaduji nekuřácký pokoj. I requested a non-smoking room.
Stížnost

Požaduji pokoj s výhledem. I requested a room with a view.
Stížnost

Můj klíč nefunguje My key does not work.
Informování, že váš klíč nepasuje

Okno se nedá otevřít. The window does not open.
Informování, že to okno se nedá otevřít

Pokoj ještě nebyl uklizen. The room has not been cleaned.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý

V pokoji jsou myši/krysy/brouci. There are mice / rats / bugs in the room.
Stížnost

Neteče teplá voda. There is no hot water.
Stížnost
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Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení. I did not receive my wake-up call.

Stížnost

Ten účet je předražený. The bill is overcharged.
Stížnost

Můj soused je příliš hlučný. My neighbour is too loud.
Stížnost
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