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(to) accept

elfogad

acceptable

elfogadható

accommodation

szállás, szálláshely

account number

számlaszám

additional cost

többletköltség

advance reservation

előfoglalás

(to) advertise

hirdet

advertisement

hirdetés

agency

ügynökség

agreement

megállapodás

amount

összeg

apartment

apartman

apartment hotel

apartman hotel

application form

jelentkezési lap

(to) apply

vonatkozik, érvényes

(to) arrange payment

rendezi tartozását, fizet

arrival

érkezés

attachment

függelék, melléklet

availability

szabad kapacitás

available

rendelkezésre áll

baby-cot

kiságy, babaágy

bank account

bankszámla

bank transfer

banki átutalás

best available rate

legjobb elérhető ár

bill

számla

(to) book

foglal
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booking

foglalás

breakfast package

reggeli csomag

buffet breakfast

büfé / svédasztalos reggeli

busy period

zsúfolt időszak

(to) cancel

lemond

cancellation

lemondás

cancellation deadline

lemondási határidő

cancellation policy

lemondási feltételek

cash

készpénz

cash refund

pénzvisszatérítés

castle hotel

kastélyszálló

Central Booking Department

Foglalási központ

(to) charge

felszámít

check-in

bejelentkezés

check-out

kijelentkezés

children policy

gyerekkedvezmény

closed dates

értékesítés alól lezárt időszakok

collateral

fedezet

complaint

reklamáció

conference

konferencia

conference facilities

konferencia lehetőség

(to) confirm

visszaigazol, megerősít

confirmation

visszaigazolás

(to) contact

kapcsolatba lép

Contact person

kapcsolattartó személy

cost

költség

(to) cover the costs

fedezi a költségeket

credit card

hitelkártya

credit card details

hitelkártya adatok
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currency

pénznem, valuta

currency exchange

pénzváltás

customer service

ügyfészolgálat, vevőszolgálat

daily rate

napi ár

deadline

határidő

(to) debit a credit card

hitelkártyát megterhel

debit card

betéti típusú bankkártya

departure

elutazás, indulás

deposit

előleg

description

leírás

destination

uticél

discount

kedvezmény

discounted rate

kedvezményes ár

double room

kétágyas szoba

early booking discount

korai foglalási kedvezmény

event

esemény, rendezvény

excellent price/quality ratio

kitűnő ár/érték arány

exclude

kizár, nem tartalmaz

expire

lejár

extended continental breakfast

kibővített kontinentális reggeli

extra bed

pótágy

extra fee

felár, plusz költség

favorable rate

kedvező ár

feedback

visszajelzés

fix / fixed rate

fix ár

four-bedded room

négyágyas szoba

free of charge

ingyen(es)

free online reservation

ingyenes internetes szobafoglalás
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Front Office Service

portaszolgálat

fullboard

teljes ellátás (étkezéseknél: reggeli, ebéd, vacsora)

gross rate

bruttó szobaár

group

csoport

group and corporate rates

kedvezményes árak csoportoknak, cégeknek

group reservation

csoportos foglalás

(to) guarantee

garantál

guarantee

garancia

guest

vendég

guest complaint

vendégpanasz

guesthouse

panzió, vendégház

halfboard, half-board

félpanzió (étkezéseknél: reggeli és ebéd vagy vacsora)

high season

főszezon

highly discounted rates

nagy kedvezmények

hotel

szálloda

hotel facilities

szállodai szolgáltatások

hotel reservation agency

szállásközvetítő ügynökség

hydrofoil ship / cruise

szárnyashajó

include

magába foglal, tartalmaz

(to) increase

megnövel

individual traveler

egyéni utazó

(to) inquire

érdeklődik

inquiry

érdeklődés

intermediary

közvetítő

invoice

számla

last minute offer

last minute ajánlat / akció

local tax

helyi adó

location

elhelyezkedés
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low season

elő-, utószezon

lowest rate guarantee

garantáltan legalacsonyabb ár

(to) maintain a reservation

fenntart egy foglalást

mansard room

manzárd szoba

meeting

találkozó

method of payment

fizetés módja

minimum lenght of stay

minimum tartózkodási idő

modification

módosítás

(to) modify

módosít

money transfer

átutalás

net rate

nettó szobaár

no-show

meg nem érkezés (a szálláshelyre)

occupancy

foglaltság

(to) offer

ajánl

offer

ajánlat

(to) operate

üzemel(tet)

option

opció (előzetes foglalás)

option date/deadline

opciós határidő

optional

opcionális (feltételes)

optional services

rendelhető szolgáltatások

package

utazási csomag

package price

utazási csomag ár

passenge

utas

passenger insurance

utasbiztosítás

Pay for 3 nights, get the 4th night free!

3 = 4 akció

payment

fizetés

payment in advance

előrefizetés

penalty

kötbér
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percentage

százalék

port due

kikötői díj, illeték

prepayment

előrefizetés

promotion

reklámozás

property

tulajdon, vagyon (maga a szálloda)

proposal

javaslat, ajánlattétel

(to) publish

kiad, megjelentet (honlapon), közzétesz

quality checked

minőségileg ellenőrzött

questionnaire

kérdőív

quotation

árajánlat

(to) quote

kalkuláció, kalkulál, árajánlatot tesz

rack rate

szállodai hivatalos portai ára

rating

besorolás

reception, front desk

recepció

(to) recommend

ajánl

reference

referencia

remittance

pénzátutalás

(to) reply

válaszol

reputation

hírnév

request

igény

requirement

követelmény, előfeltétel

reservation

foglalás

reservation form

foglalási űrlap

reservation guarantee

foglalási garancia

Reservations Department

Szobafoglalás (szállodán belüli osztály)

(to) reserve

foglal

response

válasz

room rate

szobaár

room service

szobaszervíz
6

room type

szobatípus

Sales Department

Értékesítési osztály (szállodában)

savings

akciók

(to) secure a reservation

garantál egy foglalást

service

szolgáltatás

(to) settle

kiegyenlít

(to) settle an accoun

számlát kiegyenlít

sightseeing tour

városnéző út

single room

egyágyas szoba

spa packages

csomagajánlatok

special deals

akciók

special offer

speciális ajánlat

stay

tartózkodás

(to) stay

tartózkodni

studio apartment

studio apartman

(to) submit a quote

árajánlatot tesz

suite

lakosztály

sum

összeg

supplementary

kiegészítő

surcharge

felár

tax

adó

terms and conditions

feltételek

thermal hotel

gyógyszálló

tourist tax

idegenforgalmi adó

travel agent

utazási ügynök

trip costs

kirándulások árai

triple room

háromágyas szoba

twin room

kétágyas szoba különálló ágyakkal
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vacancy

üresedés (szállodában)

valid

érvényes

VAT (Value Added Tax)

ÁFA

visitor

látogató

youth hostel

diákszálló

8

