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Ter�m sözlüğü

A

 Airport Shuttle – havaalanı ve otel arasında misa�rlere ulaşım

ATM –  bankamatik

 

B

B&B (Bed and Breakfast) –Sadece konaklama ve kahvaltı sunan küçük otellerdir (tatil köyleri).
Genellikle farklı yemekler sunulmaz ve ortalama sadece 10 oda bulunmaktadır.

C

Capsule hotel –tipik Japon oteli- birçok küçük odalar (kapsül), çoğu otelin sunduğu hizmetleri
sunmayan sadece konaklama amaçlı.

Check-in – otelde konaklama veya kayıt. Bu otele giriş yapmış olduğunuz ve belgelerinizi/ otel
rezervasyon kodunu sunmuş olduğunuz, oda anahtarınızı aldığınız zamandır. Her otelin kendi
belirlediği kayıt saati vardır.

Check-out – otelden ayrılma. Oda anahtarının resepsiyona teslim edildiği, ek kullanılan
hizmetlerin ödemesi tamamlandığı zaman. Her otelin kendi belirlediği çıkış saati vardır.

Concierge – turistlere bilgi veren, bulunulan şehir hakkında bilgi alınabileceği kişi, resepsiyon
görevlisi. Onun yardımı ile restorana, kültürel etkinliklere bilet ve/ veya rezervasyon vs. yapılabilir.

 

D

Disabled room – engelli konuklar için uyarlanmış otel odası. Bu odalarda genellikle kapılar,
tekerlekli sandalye kullanan kişiler için rahat olması açısından geniştir, bayolarda tutunulabilmesi
için ek kollar bulunur, tabi sadece bunlarla kısıtlı değildir.

Dormitory – kelimenin tam anlamıyla yurt odası. Odada genellikle çok sayıda yatak ( genellikle
ranza) bulunan ve farklı kişilere kiralanmaktadır. Standart otel �yatlarından çok daha uygundur.

Double room – çift kişilik yataklı otel odası. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip
odalarda iki adet çişt kişilik yatak bulunmaktadır.

 

Е

Elder hostel – yaşlı insanlar için tasarlanmış pansiyon

Excursions – Otel konukları için düzenlenen geziler

F

FB (Full Board) – tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından kullanılan bir terim. Tam
pansiyon (konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahildir) anlamına gelir.
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G

Garden side room - bahçeye doğrudan erişimi olan otel odası.

Garden view room – bahçe manzarası olan, fakat doğrudan erişimi olmayan otel odası.

Green hotel – elektrik, su tasarrufu ile çevreyi koruma ilkelerine tabi olan otel.

Guest house – turistlere saatlik kiralama imkanı sunan konaklama yeri

 

H

HB (Half Board) - yarım pansiyon (konaklama dışında dahil olan: kahaltı ve akşam/ öğle yemeği)

Hostel –düşük standartta ucuz otel, çoğu zaman yurt tarzı- çok yataklı odalar

K

King room – çok büyük yataklı otel odası. Yatak boyutları, otele bağlı olarak 198–200 х 203–210
сm

 

L

Lobby – konukların kayıt içn bekledikleri otel lobisi

 

O

OB (only bed) – �yata sadece konaklama dahil olan otel tekli�. Bu kavram içn kullanılan
diğer kısaltmalar- RR, RO veya OV.

 

Q

Quad – dörtlü oda

Queen room – büyük yataklı otel odası. Yatak boyutları, otele bağlı olarak  genellikle 153–
160 х 203 сm aralıklarındadır.

 

S

 

Single room – tek kişilik oda

Ski Storage - kayak ve sowboard ekipmanları için tasarlanmış yerler. Kayak
merkezlerindeki otellerde bulunmaktadır.

 

Suite – genelde mutfak ve oturma odasının olduğu otel odası

 

T

Triple room – üç kişilik üç yataklı, ya da iki katak ve bir koltuklu oda
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Twin room – iki kişilik tek yataklı otel odası ( bazı otellerde – iki çift kişilik yatak)

Twin for sole use – bir kişinin konaklayacağı çift kişilik oda �yatı

 

W

Wake-up call – telefon veya bilgisayar yöntemi ile uyandırma hizmeti

 

V

Voucher – Otelin çeki, otel rezervasyon teyit belgesidir. Bu otel ve rezervasyon hakkındaki
ayrıntıları içerir. Bu eSky.com.tr adresinden gönderilen belgeyi yazdırarak check-in esnasında
sunmak gereklidir.

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır


