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Речник на използваните термини (A-Z)

A

 

Airport Shuttle – безплатен превоз за гостите между летището и хотела

 

ATM –  банкомат

 

B

B&B (Bed and Breakfast) – това са малки обекти за настаняване (къща за гости), които
предлагат нощувка и закуска. Обикновено те не предлагат друга храна и разполагат с по-
малко от 10-тина стаи, достъпни за ползване

 

C

Capsule hotel – типичен японски хотел, съдържащ множество крайно малки стаи (капсули),
създадени да осигурят единствено нощувка и непредлагащи услугите, които повечето
хотели предлагат.

Check-in – настаняване или регистрация в хотела. Това е моментът, в който представяте
Вашия личен документ и хотелски ваучер на рецепцията и получавате ключ или карта за
Вашата стая. Всеки хотел определя индивидуално часовете за регистрация.

Check-out – напускане на хотела. Моментът, в който връщате на рецепция ключа или
картата от Вашата стая, уреждате сметки и напускате хотела. Всеки хотел определя
индивидуално часовете за напускане на хотела.

Concierge – служител на рецепция, който дава на гостите туристическа информация, и от
когото можете да потърсите съвет, относно Вашия престой в града. С негова помощ,
можете да резервирате маса в ресторант, билети за културни събития и др.

 

D

Disabled room – хотелска стая за хора с увреждания. Тези стаи обикновено са с по-широки
врати, за да позволяват преминаването на инвалидна количка, баните им са оборудвани с
допълнителни дръжки и др.

Dormitory – букв. общежитие. Тип стая, в която има много наброй легла (често двуетажни),
и които биват отдавани под наем на различни гости. Обикновено този тип стаи са много
по-евтини от единичните и двойни стаи в хотелите.  

Double room – хотелска стая с едно голямо двойно легло. Често в САЩ този тип стаи
разполагат с две двойни легла.

 

Последно обновяване: 22.09.2021

https://www.esky.bg/letishta
https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/Hoteli/Nastanyavane-v-hotela/Registratzija
https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/Hoteli/Nastanyavane-v-hotela/Napuskane-na-hotela
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Е

Elder hostel – хостел, предназначен за по-вързрастни хора

Excursions – екскурзии, организирани за гостите от хотела

 

F

FB (Full Board) – термин, употребяван от туроператори и туристически агенции. Означава
пълен пансион (освен настаняване, включва закуска, обяд и вечеря).

G

Garden side room – стая в хотел, намираща се в непосредствена близост до двора, и имаща
пряк достъп до него.

Garden view room – хотелска стая с изглед към двора, но не и с пряк достъп до него.

Green hotel – хотел, чието функциониране се подчинява на екологични и
природосъобразни принципи, като например пестене на вода, електроенергия,
намаляване на отпадъците и пр.

Guest house – къща, която предлага частни квартири за туристи.

 

H

HB (Half Board) – полупансион (освен настаняване, включва две хранения: закуска и
вечеря (или обяд)

Hostel – евтин хотел с нисък стандарт, често тип общежитие – с много легла в стаите

 

K

King room – хотелска стая с много голямо легло. Размерите на матрака варират, в
зависимост от хотела, но най-често са 198–200 х 203–210 см.

 

L

Lobby – фоайето на хотела, където гостите могат да изчакат за регистрация.

 

O

OB (only bed) – хотелската оферта включва само спане (без храна). Други съкращения,
използвани за това понятие са RR, RO или OV.

 

Q

Quad – четворна стая

Queen room – хотелска стая с голямо легло. Размерите на матрака варират, в
зависимост от хотела, но най-често са 153–160 х 203 см.
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S

 

Single room – единична хотелска стая

Ski Storage – специални помещения за съхранение на ски и сноуборд оборудване.
Има ги в хотели в близост до ски курорти

Suite – хотелска стая или апратамент, които обикновено имат хол и кухня.

 

T

Triple room – тройна стая с три легла или две легла и диван 

Twin room – хотелска стая с две единични легла (в някои хотели – две двойни)

Twin for sole use – цена на двойна стая, в която ще нощува само един човек

 

W

Wake-up call – събуждане по телефона, което поръчвате на рецепция или чрез специална
компютърна система.

 

V

Voucher – хотелският ваучер е документът, потвърждаващ хотелската резервация. Той
съдържа информация за резервацията и детайли за хотела. Необходимо е да разпечатате
хотелския ваучер, получен от eSky, и да го представите при регистрация в хотела.

 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/Hoteli/Nastanyavane-v-hotela/otelski-vaucher

