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Hotel Junior 



Lage des Hotels 

• Beschreiben Sie die Lage 
des Hotels Junior. 

• Welche Gebäude und 
Sehenswürdigkeiten 
befinden sich in der Nähe 
des Hotels. 

• Beschreiben Sie den Weg 
zum Hotel Junior. Sie stehen vor 

dem Bahnhof. 

• Beschreiben Sie die Anfahrt. 
Sie kommen aus Richtung Prag. 

 



Hotelgebäude 
Übersetzen Sie frei folgende Informationen: 
Nachází se v blízkosti lázeňské kolonády v centru města v klidném prostředí. 

Umístění hotelu zaručuje rychlou dostupnost po lázeňském městě. 

Hotel je čtyřpodlažní, vybaven výtahem a bezbariérovým vstupem. 

Hotel je nekuřácký –  

 ke kouření je vyhrazen prostor. 

Kapacita hotelu Junior je 36 pokojů 

  - 100 lůžek. 

Hotelové pokoje jsou jednolůžkové,  

 dvoulůžkové a třílůžkové  

 s vlastní sociálním vybavením,  

 WC a sprchou,  

 televizorem se satelitním příjmem,  

 minibarem,  

 telefonem.  

V přízemí budovy je umístěna hotelová  

 recepce. 

 
Zdroj: www.hsvos.cz 

 



Hotelzimmer 

Sprechen Sie über die Einrichtung und Ausstattung  

    der Hotelzimmer. 
       

Sie können sich hier informieren. 
 

 

 

 

 

 
Wiederholen Sie: Deutsch im Hotel - Hotelzimmer 

http://www.hoteljunior.cz/ubytovani


Hotelzimmer 

Welche Einrichtung findet man im Bad.  

Beschreiben Sie. 
  

 

 

 

 

 
 

 

Wiederholen Sie: Deutsch im Hotel – Hotelzimmer (Wortschatz) 



Dienstleistungen 

Übersetzen Sie frei folgende Informationen: 
• Hosté mohou využít solárium a fitness centrum v hotelu. 

• Bezplatné využití internetu v recepci hotelu, WiFi internet 

Restaurace hotelu Junior  má  kapacitu 100 míst 
Je vhodná k uspořádání společenských setkání, rautů a slavnostních příležitostí. 

Hotel Junior nabízí tyto hotelové služby: 

• Služba buzení 

• Uložení cenin do trezoru v recepci 

• Praní prádla 

• Zprostředkovatelské služby – vstupenky do místního divadla, kina a na koncerty 

• Pomoc při sestavování relaxačních, kulturních, vzdělávacích programů pro hosty 

• Zprostředkování sportovního vyžití – golf, tenis, squash, ... 

• Sekretářský servis – telefon, e-mail, kopírování 

• WiFi internet 

• Zajištění prostorů pro výuku, školení, semináře, konference 

• Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou 

• Učebny výpočetní techniky s připojením na internet 

• Konferenční sál pro 80 osob 

• Tlumočnické služby 

• Doprava z letiště Praha-Ruzyně pro 4 až 8 osob do hotelu a zpět 

• Zajištění taxislužby 
Zdroj: www.hsvos.cz 



Praktische Aufgabe 

• Situation: Ein deutschsprachiger Gast wohnt 
im Hotel Junior. Sie arbeiten an der Rezeption. 

 

• Aufgabe: Erklären Sie dem Gast, wo und wann 
er frühstücken kann. Zeigen Sie ihm den Weg 
zum Restaurant. Informieren Sie ihn auch über 
das Angebot und die Preise. 

 

http://www.hoteljunior.cz/restaurace 

 
  

http://www.hoteljunior.cz/restaurace
http://www.hoteljunior.cz/restaurace


Praktische Aufgabe 

• Situation: Ein deutschsprachiger Gast wohnt 
im Hotel Junior.  

• Aufgabe: Erklären Sie dem Gast, wo es 
Solarium und Fitnessstudio gibt und wie viel 
es kostet. Informieren Sie ihn auch über 
weitere Dienstleistungen, die das Hotel 
anbietet. 

 

http://www.hoteljunior.cz/ubytovani 

 

  

http://www.hsvos.cz/hotelove-snidane.html
http://www.hsvos.cz/cenik-ubytovani-a-sluzeb.html
http://www.hsvos.cz/cenik-ubytovani-a-sluzeb.html

