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Anglické fráze na dovolenou
V kempu

At the camp

Promiňte, kde je nejbližší kemp?

teplá voda neustále k dispozici
zdroje pitné vody
venkovní bazén s vodní skluzavkou
půjčovna kol
sluneční lehátka
dětské hřiště
Máte volnou chatu na týden?
Je tu volný srub na čtrnáct dní?
Chtěli bychom místo pro caravan.
Kolik účtujete na noc?
Kolik účtujete na osobu?
Kolik se platí za parkování?
Je tu volné místo pro stan?
Kde si můžeme postavit stan?
Chtěli bychom si pronajmout stan.
Máte stan s šesti lehátky?
Potřebujeme stan pro čtyři osoby.
Poskytujete ložní prádlo?
přikrývky a polštářky
spací pytle
nafukovací matrace

Excuse me, where's the nearest
campsite/camping park?
What are the camp facilities?
static caravans
with 2 beds and 4 berths
touring pitches
tent pitches with electric hook-ups
non-electric camping pitches
hard standings for vehicles
a shower amenity building with washbasins
flush toilets
a family room
a baby changing area
disabled toilets
dishwashing sinks
power points for hair dryers and electric razors
a laundrette with washing machines
and tumble driers
free hot water available at all times
drinking water points
an open air swimming pool with a waterslide
bike hire
sunbeds
children's playground
Do you have a free hut/chalet for a week?
Is there a free lodge for a fortnight?
We'd like a caravan pitch.
How much do you charge per night?
How much do you charge per person?
What's a parking fee?
Is there a free place/pitch for a tent?
Where can we put up/pitch our tent?
We'd like to hire a tent.
Do you have a six berth tent?
We need a four person tent.
Do you provide bed clothes/bed linen?
blankets and cushions
sleeping bags
air beds

U moře

At the seaside

Kolik stojí zapůjčení slunečníku
a lehátka na týden?
Chtěl bych si půjčit plážový slunečník
se dvěma křesílky.
Kolik stojí tyto plavky?

How much does it cost to hire a parasol
and a sunbed for a week?
I'd like to hire a beach umbrella/parasol
with two deckchairs.
How much is this swimsuit?

Jaké je vybavení kempu?
karavany s pevným stáním
se dvěma lůžky a čtyřmi lehátky
místa pro karavany
místa pro stany s elektrickými přípojkami
místa pro stany bez elektřiny
zpevněná stání pro vozidla
budova vybavená sprchami a umývadly
splachovací toalety
společenská místnost pro rodiny
přebalovací místnost
toalety pro tělesně postižené
dřezy na umývání nádobí
elektrické přípojky na fény a holicí strojky
prádelna s pračkami a bubnovými sušičkami
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Potřebuji nějaké dámské plavky.
Vezmu si tyto pánské plavky.
Mohli bychom si půjčit nafukovací lehátko?
Nezapomeňte si plážovou osušku.
Měl byste nosit sluneční brýle.
Můžeš mi, prosím tě, namazat ramena krémem?
Všichni návštěvníci musejí mít v bazénu
koupací čepice.
Kolik stojí výlet lodí pro čtyčlennou rodinu
na ostrov Hvar?
Je tu někde poblíž půjčovna lodí?
K zapůjčení této lodi není třeba
předchozích zkušeností.
Naše motorové lodi mají licenci pro šest osob.
Všechny ceny zahrnují plovací vesty,
neoprenové obleky a palivo.
Ceník půjčovného
zapůjčení veslice na půl dne
celodenní půjčovné za kajak
malá plachetnice
kurs plachtění pro středně pokročilé
potápěčský kurz pro začátečníky
Budete potřebovat kyslíkovou láhev,
potápěčské brýle a ploutve.
Rád se potápím jen s brýlemi a se šnorchlem.
Mohu si na dnešek pronajmout surfařské prkno?

I need some swimming costume.
I'll take these swimming trunks.
Could we borrow an inflatable lilo/mattress?
Don't forget your beach towel.
You should wear your sunglasses.
Could you please put some suncream on my
shoulders?
All visitors must wear swimming caps
in the swimming pool.
How much is a trip for a family of four
to the island of Hvar?
Is there a boat hire near here?
No previouse experience is required
to hire this boat.
Our motor boats are licenced to carry
six people.
All prices include buoyancy aids,
wetsuits and boat fuel.
Hire Price List
row boat hire for half a day
full day kayak hire
sailing dinghy
intermediate sailing course
scuba diving course for beginners
You'll need a scuba tank/bottle,
mask and fins/flippers.
I like diving with goggles and a snorkel.
Can I rent a surfboard for today?

Na horách v lyžařském středisku

In the mountains at the ski resort

Kolik stojí jízdné v hlavní sezóně?

What are the skipass prices in the high/peak
season?
pre-season reductions/discounts
early and late season discounts
This skipass is valid for 8 days.
I'd like a free of charge skipass for children
under 8 years.
To obtain a free skipass, you must ask
in person and present a proof of identity.
juniors born after …
multiple-day skipasses for children up to 16
seniors born in 1951 and earlier/before
7 days skipass for adults
a point card for single runs/rides
I want a transferrable prepaid skicard
for single rides with 350 units.
Please, collect your skipass in the skipass
office.
You can use a chipcard for this lift.

předsezónní slevy
slevy na začátku a konci sezóny
Tato jízdenka je platná 8 dní.
Chtěl bych jízdenku zdarma pro děti mladší osmi let.
Abyste získali jízdenku zdarma, musíte požádat
osobně a předložit průkaz totožnosti.
junioři narození po ..
vícedenní jízdenky pro děti do věku 16 let
senioři narození v roce 1951 a dříve
sedmidenní jízdenka pro dospělé
bodová jízdenka pro jednotlivé jízdy
Chci přenosnou předplacenou kartu
pro jednotlivé jízdy s 350 jednotkami.
Prosím, vyzvedněte si vaši jízdenku v kanceláři.
Na tomto vleku můžete použít čipovou kartu.
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10 dní lyžování během 14 dnů za cenu 11 dnů
S touto dobíjecí kartou vám bude cena jednodenní
jízdenky zúčtována na vaší kreditní kartě.
Doporučujeme zakoupit lyžařské pojištění.
Dávám přednost sjezdovému lyžování.
mírné a strmé svahy
Můžete si užít jízdu v hlubokém sněhu.
běžkařské trasy
sáňkařská dráha
areál na snowboard
Jaké vleky můžeme použít?
Za kolik je jízdenka na kabinkovou lanovku?
Jsou v tomto areálu nějaké sedačkové lanovky?
lyžařský vlek poma
kotvičkový vlek
lyžařský lanový vlek
Je tady někde poblíž půjčovna lyží?
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10 days skiing out of 14 at the price of 11 days
With this rechargeable skicard the cost of
the day skipass will be charged to your credit
card.
We recommend to buy ski insurance.
I prefer downhill skiing.
gentle and steep slopes
You can enjoy deep-snow runs/rides.
cross-country ski trails
sledgecourse
snowboard park
What kinds of ski lifts can we use?
How much is the ticket for the cable car?
Are there any chairlifts in this ski area?
button/poma lift
T-bar lift
ski tow
Is there any ski rental around here?

