12. évfolyam – április TRAVELLING, TOURISM
I
vakáció
elindul
megérkezik
indulás
(meg)érkezés
érkezéskor
készülődés
úticél
útvonal
utazás, út
szállodában szállást foglal
szobát foglal
bepakol
kirándulni megy
hátizsákos túrára megy
kempingezni/táborozni megy
külföldre utazik
körbeutazza a világot
stoppol
társasutazás
üzleti út
iskolai kirándulás
tanulmányút
városnéző túra
túra idegenvezetővel
II
currency
valuta
visa
vízum
passport
útlevél
customs
vám
fill in a customs declaration
vámnyilatkozatot tölt ki
pay customs duty on sg.
vámot fizet vmiért
security check
biztonsági ellenőrzés
luggage
poggyász
baggage
csomagok
suitcase
bőrönd
rucksack
hátizsák
passenger
utas
globe-trotter
világutazó
tourist
túrista
backpacker
hátizsákos túrista
travel agent
utazási ügynök
Have a nice journey!
Jó utat!
cover a long distance
nagy távolságot tesz meg
fare
viteldíj
reduced fare
kedvezményes menetdíj
single ticket
egyszeri utazásra szóló jegy
return ticket
retúrjegy
seat reservation
helyfoglalás
ticket office
jegypénztár
ticket clerk
jegypénztáros
vacation
start / set off / depart
arrive (in/at)
departure
arrival
on arrival
preparation
destination
route
jouney
make a hotel reservation
book a room
pack
go on a trip/excursion/hiking
go backpacking
go camping
travel abroad
travel around the world
hitchhike
package holiday
business trip
school trip
study trip
sightseeing tour
guided tour

railway
rail/track
platform
compartment
luggage rack
change trains
ticket collector
cruise about
be seasick
disembark / land
harbour / port
airline
flight
budget flight
departure lounge
baggage reclaim
duty free zone
take off
land
be airsick
board
boarding pass
hand luggage
flight attendant
cockpit
stay/put up at a hotel
guest house
youth hostel
boarding house
camp site
holiday resort
high season
double room
twin room
single room
dormitory
suite
B&B (bed and breakfast)
en suite
honeymoon suite
full board
half board
lounge / lobby
reception
reception desk
fill in a registration form
check in a hotel
check out of a hotel
room service
caravan

III
vasút
sín
vágány, peron
fülke
csomagtartó
másik vonatra átszáll
jegyellenőr
hajókázik
tengeribeteg
(hajó) kiköt / hajóból kiszáll
kikötő
légitársaság
reülőjárat
fapados járat
tranzitváróterem
poggyászkiadó
vámmentes övezet
(repülő) felszáll
(repülő) leszáll
légibeteg
(repülőbe/hajóba) beszáll
beszállókártya
kézipoggyász
légiutas-kísérő
pilótafülke
IV
hotelben száll meg
vendégház
ifjúsági szállás
panzió
kemping
üdülőhely
főszezon
franciaágyas szoba
kétágyas szoba
egyágyas szoba
hálóterem
lakosztály
szoba reggelivel
fürdőszobás szoba
nászutas lakosztály
teljes ellátás (3 étkezéssel)
félpanzió (1 vagy 2 étkezés)
társalgó, előcsarnok
recepció
recepciós pult
bejelentkezőlapot tölt ki
hotelbe bejelentkezik
hotelből kijelentkezik
szobaszervíz
lakókocsi

