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AT THE AIRPORT VOCABULARY

NA LETIŠTI SLOVÍČKA

flight
plane / aircraft
plane ticket / air ticket / flight ticket
aisle
window
luggage / baggage / suitcase
passport
seat
journey
trolley
duty
boarding pass
hand luggage / carry on bag
EU citizen
goods to declare
gate
book / reserve
land
purpose
fill in / fill out
take off
stewardess / flight attendant / air hostess
departures
arrivals
flight announcements
on time
check-in desk
one-way flight ticket
return flight ticket
first class
economy
business
lowest price
baggage allowance
timetable
additional
flexible departure date
adults
children
infants
find flights
online check-in
booking reference
departure airport
change search
airlines

let
letadlo
letenka
ulička
okno
zavazadlo
cestovní pas
sedadlo
cesta
vozík
clo
palubní vstupenka
příruční zavazadlo
občan EU
zboží k proclemí
brána
zarezervovat
přistát
účel
vyplnit
vzlétnout
letuška
odlety
přílety
hlášení letů
na čas
odbavovací přepážka
jednosměrná letenka
zpáteční letenka
1. třída
ekonomická
byznys
nejnižší cena
maximální povolená váha zavazadel
jízdní řád / odletová tabule
další / dodatečný
flexibilní datum odletu
dospělí
děti
nemluvňata / kojenci
najít lety
odbavení on-line
rezervační kód
letiště odletu
změnit zadání
aerolinky
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price per adult
departure time
journey duration
stopover
hand baggage only
checked baggage
delayed flight
cancelled
wrap
scheduled
inconvenience
keep an eye on sb/st
check in
sharp objects
connecting flight
e-ticket
belt
metals
liquids
change
medicine
photo ID
shuttle train
terminal
unattended
overweight
excess baggage fee
pick up
boarding
proceed
security check
tray
collect
mobile check-in
self-serve kiosks
goods to declare
immigration form
immigration officer
non-smoking
departure board
departure lounge
direct
domestic flight
arrivals area
baggage (re)claim
duty free
fare
jet lag
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cena za dospělého
čas odletu
délka letu
mezipřistání
pouze příruční zavazadlo
odbavené zavazadlo
opožděný let
zrušeno
zabalit
naplánovaný / rozvržený
potíže / nepříjemnost
dávat pozor na někoho/něco
odbavení / odbavit se
ostré předměty
navazující let
elektronická letenka
pásek, pás
kovy
tekutiny
drobné
léky
průkaz totožnosti
kyvadlový vlak
terminál
bez dozoru / nehlídaný
nadměrná hmotnost
poplatek za nadměrnou hmotnost zavazadla
vyzvednout
nástup na palubu
pokračovat, postupovat
bezpečnostní kontrola
nádoba / tác
vyzvednout / sesbírat
mobilní odbavení
samoodbavovací kiosky
zboží k proclení
imigrační formulář
imigrační úředník
nekuřácký
odletová tabule
odletová hala
přímý
vnitrostátní let
příletová část
vyzvednutí zavazadel
osvobozené od cla
jízdné
únava ze změny časového pásma
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label
gulp
purpose
runway
transit
entry/exit/transit visa
passanger
blanket
cabin crew member
seatbelt
fasten
turbulence
captain
pilot
remain
remain seated
taxing
vacation / holiday
pleasure
on board
tailwind
expect
approximately
fasten your seatbelts
secure
overhead compartment / locker
table tray
upright
electronic devices
mobile / cell phone
prohibit
altitude
foot / feet
air speed
turn off / swich off
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cedulka (u zavazadla)
velký doušek
účel / cíl
přistávací/ vzletová dráha
tranzit / přeprava / přesun
vstupní/výjezdní/tranzitní vízum
pasažér
deka
člen palubní posádky
bezpečnostní pás
připoutat
turbulence
kapitán
pilot
zůstat
zůstat sedět
rolování letadla
dovolená
potěšení / zábava
na palubě
vítr v zádech
očekávat / předpokládat
přibližně / asi
připoutejte se
zabezpečit
skříňka na zavazadla (v letadle)
stoleček (v letadle)
svislý
elektronická zařízení
mobilní telefon
zakázat / zakazovat
nadmořská výška
stopa/stopy (30,48 cm)
vzdušná rychlost
vypnout
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