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14 Wysłuchaj słówek, zwrotów i zdań, powtarzaj je za lektorem

rezerwować – to book 
Pamiętaj, żeby zadzwonić do hotelu i wcześniej zarezerwować pokój. 
– Remember to phone the hotel and book the room in advance. 

rezerwować – to reserve 
Chciałbym zarezerwować pokój na ten weekend. 
– I would like to reserve a room for this weekend. 

rezerwacja – reservation 
Na jakie nazwisko ma być rezerwacja? 
– What name will the reservation be under? 

robić rezerwację – to make a reservation 
Przykro mi, ale jest już za późno, aby dokonać rezerwacji. 
– I’m sorry, but it’s already too late to make a reservation. 

sprawdzać – to check 
Proszę pozwolić, że sprawdzę, czy są wolne pokoje. 
– Let me check if there are any rooms left. 

pokój jednoosobowy – single room 
Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy w hotelu w Londynie. 
– I want to book a single room in a hotel in London. 

pokój dwuosobowy – double room 
Mam zarezerwować dla państwa pokój dwuosobowy? 
– Should I book a double room for you? 

apartament – suite 
Zarezerwowali luksusowy apartament na miesiąc miodowy na Bali. 
– They booked a luxurious suite for their honeymoon in Bali.

pokój z łazienką – room with a bath 
Powiedziano sekretarce, żeby zarezerwowała tylko pokoje z łazienką. 
– The secretary was told to book only rooms with a bath.

hotel pięciogwiazdkowy – five-star hotel
Czy musi pan mieszkać w hotelu pięciogwiazdkowym? 
– Is it necessary for you to stay at a five-star hotel?

Lekcja 5. Rezerwowanie pokoju hotelowego
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za noc – per night 
Proszę, dowiedz się, jaka jest cena za noc w tym hotelu. 
– Please find out what the price is per night in this hotel.

za osobę – per person 
Jaka jest cena za osobę w pokoju dwuosobowym w tym hotelu? 
– What’s the price per person in a double room in this hotel? 

dwa tygodnie – fortnight 
Chcielibyśmy zatrzymać się w hotelu na dwa tygodnie. 
– We would like to stay in the hotel for a fortnight. 

zatrzymać się w hotelu – to stay at a hotel 
Podczas naszej podróży służbowej zatrzymaliśmy się w hotelu w Warszawie. 
– During our business trip we stayed at a hotel in Warsaw. 

z widokiem (na coś) – overlooking sth 
Byli zainteresowani tylko pokojem z widokiem na morze. 
– They were interested only in a room overlooking the sea.

Możemy to pani zapewnić. – We can arrange it for you. 
Brak wolnych pokoi. – No vacancies. 
numer kontaktowy – contact number 

Czy mogę prosić pański numer kontaktowy? 
– Can I have your contact number, please? 

niedrogi pensjonat oferujący nocleg ze śniadaniem – Bed & Breakfast (B&B) 
Kiedy nasi pracownicy wyjeżdżają w podróż służbową, rzadko wykupują 
zakwaterowanie w pensjonatach oferujących noclegi wraz ze śniadaniem. 
– Our employees rarely choose Bed & Breakfast accommodation when 
they go on business trips. 

częściowe wyżywienie – half board (HB) 
Częściowe wyżywienie będzie dla nas doskonałym wyjściem. 
– Half board would be an ideal option for us. 

pełne wyżywienie – full board (FB) 
Czy ten hotel oferuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem? 
– Does this hotel offer full board accommodation?

wszystko w cenie – all inclusive 
Najlepszy pracownik roku wygrał wakacje ze wszystkimi atrakcjami wliczonymi 
w cenę. 
– The best employee of the year won an all-inclusive package holiday.


