V 4.1 Rezervace ubytování
Délka videa: 02:05
Dívka:
Dobrý den, u telefonu Andrea
Čejková, chci se zeptat: sháním
nějaké ubytování v Praze na příští
víkend. Dívala jsem se na vaše
webové stránky a viděla jsem, že
byste měli mít volný ještě jeden
dvoulůžkový pokoj, je to tak?
Recepční:
Dobrý den, hned vám to ověřím,
takže máte zájem o dvoulůžkový
pokoj na příští víkend. Od pátku
do neděle?
Dívka:
Ne, pardon, byl by to čtvrtek až
neděle.
Recepční:
Tak to ještě volno máme, budete
mít tedy zájem o rezervaci?
Dívka:
A jaká je prosím cena za ty tři
noci pro dva?
Recepční:
To by bylo za 2 800 Kč.
Dívka:
Dobře, tak můžete mi to prosím
zarezervovat?
Recepční:
Určitě, jen vás poprosím,
jestli byste mi to mohla poslat
na e-mail na recepci, a já vám
pak obratem pošlu potvrzení
a pokyny k příjezdu a odjezdu.
Dívka:
A platit se musí předem nebo
na místě?
Recepční:
Můžete předem bankovním
převodem nebo klidně až při
příjezdu kartou nebo hotově.
Dívka:
Dobře, děkuji. A ten e-mail vám
hned pošlu. Děkuju, mějte se
hezky, na shledanou.

4. Lekce

Recepční:
Také děkujeme, na shledanou.
Dívka:
Ahoj, Tome…
Chlapec:
Ahoj, copak?
Dívka:
Jen jsem ti chtěla říct, že jsem
nám teda zarezervovala to ubytko
v Praze.
Chlapec:
A za kolik? Kde to je?
Dívka:
Necelý 3 000 za nás za oba na tři
noci. Na to, že to řešíme takhle
na poslední chvíli, je ta cena
ještě v pohodě. A je to kousíček
od centra, pár zastávek metrem.
Chlapec:
Tak super. Já jsem nám přes
internet koupil ty jízdenky
na vlak, jede nám to ve čtvrtek
v 8:30 z hlaváku.
Dívka:
Bezva, děkuju.
Chlapec:
Jo, a mám pro tebe překvápko!
Dívka:
Jaký?
Chlapec:
Na páteční večer jsem nám
zarezervoval stůl v restauraci
a potom v jednom baru, kam si
zajdeme na drink.
Dívka:
Jé, tak to se těším. A kde to je?
Chlapec:
Uvidíš, nech se překvapit.
Dívka:
A to jsi musel dělat rezervaci, jo?
Chlapec:
No, pro jistotu. V pátek večer
v centru Prahy – to bývá prostě
plno.

Dívka:
To je pravda. Tak super, těším se!
Já se ještě podívám na internetu,
kam všude si zajdeme, a nějak to
naplánuju.
Chlapec:
Dobře, taky se těším, tak zatím
pa.
Dívka:
Ahoj!

