
 Zapytaj, którym autobusem dojedziesz na stadion. 
 Kup bilet w jedną stronę do Londynu. 
 Zapytaj o zniżki dla rodzin z małymi dziećmi. 
 Zapytaj o zniżkę na bilet dla studentów. 
 Poproś stewardessę o kawę z mlekiem i cukrem. 
 Zapytaj stewardessę, czy możesz zmienić miejsce. 
 Zapytaj pasażera, czy zamieni się na miejsce przy oknie.
 Zapytaj, ile minut jest opóźniony twój pociąg. 
 Zapytaj o cenę pokoju dla dwóch osób z dwoma łóżkami. 
 Odwołaj rezerwację pokoju w hotelu. 
 Przesuń rezerwację pokoju w hotelu na kolejny tydzień. 
 Poproś o posprzątanie pokoju w hotelu, w którym się zatrzymałeś/aś. 
 Poproś o zmianę prześcieradła w twoim pokoju hotelowym. 
 Poproś o zmianę pokoju na taki z widokiem na morze. 
 Zgłoś w recepcji awarię windy. 
 Zgłoś w recepcji awarię klimatyzacji w pokoju. 
 Zapytaj, w jakich godzinach serwowane jest śniadanie. 
 Zamów budzenie na kolejny dzień na 6 rano. 
 Źle się czujesz, zamów kolację do pokoju hotelowego. 
 Wynajmij samochód na dwa dni. 
 Zapytaj w informacji turystycznej, co warto zwiedzić w tym mieście. 
 Zapytaj w recepcji, czy możesz wydrukować bilet na samolot. 
 Podczas kontroli paszportowej powiedz, gdzie jedziesz. 
 Podczas kontroli paszportowej powiedz, jaki jest cel twojej podróży. 
 Zapytaj w recepcji o hasło do WiFi. 
 Zgłoś na recepcji hałasy z pokoju obok twojego. 
 Poproś pasażera o ściszenie muzyki, której słucha z telefonu. 
 Zamów w recepcji na następny dzień obiad w formie prowiantu na wynos. 
 Poproś o pomoc w wypełnianiu formularza. 
 Zapytaj, gdzie warto zjeść na mieście. 
 Zapytaj, gdzie jest najbliższy bankomat. 
 Zapytaj, gdzie jest najbliższa poczta. 
 Zgłoś na policji kradzież portfela. 
 Zapytaj, gdzie możesz rozbić namiot. 
 Wynajmij łódkę na cały dzień. 
 Kup krem przeciwsłoneczny z odpowiednim filtrem. 
 Zapytaj o cenę jakiejś pamiątki na straganie z pamiątkami. 
 Na statku wycieczkowym zapytaj, o której odpływacie. 
 Zapytaj, jakie bilety obowiązują podczas jazdy autobusem po mieście, które zwiedzasz. 
 W informacji turystycznej poproś o mapę miasta. 
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SITUATIONS: TRAVELLING
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