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Hotel room – pokój hotelowy
Single room- pokój jednoosobowy
Double room – pokój dwuosobowy z jednym dużym łóżkiem
Twin room - pokój dwuosobowy z dwoma łóżkami
Triple room – pokój trzyosobowy
Suite –apartament
En suite room – pokój z łazienką

Hotel accommodation – zakwaterowanie
Campsite- pole namiotowe
Summer house/ holiday cottage – domek letniskowy
Bed & Breakfast- nocleg ze śniadaniem
Hotel- hotel
Youth hostel – schronisko młodzieżowe
Guest house- pensjonat
Rooms to let- pokoje do wynajęcia
Inn – zajazd

Hotel vocabulary and expressions- słownictwo i wyrażenia
Register/visitors book- księga meldunkowa
Reservation/ booking- rezerwacja
Have a nice stay! – miłego pobytu
No vacancies- brak wolnych miejsc
Accommodation- zakwaterowanie
Hotel regulations- regulamin hotelowy
Service charge- opłata za serwis
Vacancies- wolne pokoje
Half board- 2 posiłki, śniadanie i obiadokolacja
Full board- 3 posiłki, śniadanie, obiad i kolacja
Complimentary breakfast- darmowe śniadanie

Hotel verbs- czasowniki związane z pracą w hotelu
To book – zarezerwować
To check in –zameldować się
To check out- wymeldować się
To arrive to the hotel- przyjechać / przybyć do hotelu
Arrival – przyjazd
Departure- wyjazd
To depart- wyjeżdżać
To fill in a form – wypełnić formularz
To stay in hotel- przebywać w hotelu
To obey hotel regulations- przestrzegać reglaminu
To call the maid- wezwać pokojówkę
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To pay the bill- płacić rachunek
To confirm the booking – potwierdzić rezerwację
To clean- sprzątać

Hotel places – miejsca w hotelu
Reception/ front desk- recepcja
Foyer/ reception hall- hol hotelowy
Dining room – sala konsumencka
Restaurant- restauracja
Bar- bar
Laundry- pralnia
Staff room- pomieszczenie służbowe
Conference room – sala konferencyjna
Gym- siłownia
Spa and wellness- odnowa biologiczna
Swimming pool- basen

Hotel Staff- pracownicy hotelu
Receptionist – recepcjonista
Portier- portier
Bellboy- bagażowy
Concierge- osoba spełniająca życzenia gości
Hotel manager- kierownik hotelu
Recepcionist manager- kierownik recepcji
Waiter/ waitress- kelner/ kelnerka
Barman/ Bartender / Barmaid- barman/ barmanka
Chambermaid/ maid- pokojówka
Housekeeping manager- kierownik służby pięter
Chef- szef kuchni
Sous chef- zastępca szefa kuchni
Maintenance worker- konserwator

Facilities – udogodnienia
Lift/ elewator- winda
Room service- obsługa w pokoju
Gym- siłownia
Indoor swimming pool- basen kryty
Outdoor swimming pool- basen zewnętrzny
Minibar- mini barek
Car parking- parking
Bicycle for hire- wypożyczalnia rowerów
Tennis court- kort tenisowy
Car hire service- wypożyczalnia samochodów
Babysitting service- opieka nad dziećmi
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Air conditioning- klimatyzacja
Night club- klub nocny
Facilities for disabled- udogodnienia dla niepełnosprawnych

Kitchen equipment and furniture- wyposażenie i umeblowanie kuchni
Kettle- czajnik
Jug –dzbanek
Cup- filiżanka
Basket- koszyk
Store-house – magazyn
Microwave oven- kuchenka mikrofalowa
Gas-range- kuchenka gazowa
Cooker- kuchenka
Fridge- lodówka
Spoon –łyżka
Mixer/ blender- mikser
Peeler- obieraczka
Slicer- krajalnica
Bowl- miska
Pot – garnek
Frying pan – patelnia
Knife- nóż
Oven- piekarnik
Stove- piec
Lid- pokrywka
Container- pojemnik
Saucepan- rondel
Glass – szklanka, kieliszek
Plate- talerz
Fork- widelec
Sink- zlew
Tap-kran
Dishwasher- zmywarka do naczyń

Various vocabulary related to food and restaurants- słownictwo związane z
jedzeniem I restauracją
Appetizer/ starter – przystawka
Main course- danie główne
Soup- zupa
Dessert- deser
Vegetarian dish- danie wegetariańskie
Snack- przekąska
Cake/ pie- ciasto
Cheesecake- sernik
Apple pie- szarlotka
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Scrambled eggs- jajecznica
Sauce- sos
Chips- frytki
Salad- sałdka
Raw- surowy
Rare- krwisty
Well done- wysmażony
Smoked- wędzony
Sour- kwaśny
Sweet –słodki
Spicy- pikantny
Salty- słony
Tasty- smaczny
Delicious- wyśmienity

Cooking verbs- czasowniki związane z gotowaniem
To add - dodawać
To bake - piec ciasto
To blend - miksować
To boil - gotować
To chop - siekać
To clean - czyścić
To cook - gotować
To cool - studzić
To cut - kroić
To decorate - ozdabiać, dekorować
To evaporate - odparowywać
To fillet - filetować
To fry - smażyć
To grate - trzeć
To grill - grillować
To grind - ucierać, miażdżyć
To knead - zagniatać
To mince - mleć
To mix - mieszać
To peel - obierać
To pound - ucierać
To pour - dolewać
To roast - piec mięso
To salt - solić
To separate - oddzielać
To slice - kroić
To soak - zalewać
To sprinkle - posypywać
To squeeze - wyciskać
To steam - gotować na parze
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To stew - dusić
To stir - mieszać
To strain - cedzić
To stuff - faszerować
To sweeten - słodzić
To weigh - ważyć
To whip - ubijać
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