Словник туристичних термінів
ТИПИ ХАРЧУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ
BO Bed only Без харчування, тільки розміщення.
ВВ Bed & breakfast (Сніданок) Сніданок (шведський стіл, континентальний), як правило з 07:00 – 10:00.
НВ Half board (Напівпансіон) Сніданок-вечеря, але в деяких готелях сніданок-обід (рідко).Напої на вечерю чи обід завжди за додаткову плату.
НВ + – розширений напівпансіон (включені напої на вечерю або в обід).
FB Full board (Повний пансіон) Сніданок-обід-вечерю.Напої на обід і вечерю завжди за додаткову плату.
FВ + – розширений повний пансіон (включені напої під час їжі).
ОВТ, НВТ, FBТ (Харчування + лікування)Всі варінт перерахованих вище харчування плюс в пакет включений курс лікування.Даний комплекс послуг пропонується в
санаторіях,пансіонатах, готелях з лікувальною базою.
ALL All inclusive (Все включено) Сніданок-обід-вечерю, а так само другий сніданок,полуденок і напої на протязі всього дня (Імпортні напої за додаткову плату).
UAL Ultra All inclusive (Ультра все включено) Сніданок-обід-вечерю, а так само другий сніданок,полуденок і напої на протязі всього днявключаючи імпортні напої.
UAL Super, superior, deluxe …та інші варіанти(Ультра все включено …)Сніданок-обід-вечерю, а так само другий сніданок,полуденок і напої на протязі всього дня включаючи
імпортні напої+ Додаткові послуги на розсуд адміністрації готелю.Шведський стілВелика кількість страв на вибір на окремому столі.Самобслужіваніе.Континентальний сніданок
Сontinental breakfast Легкий сніданок включає чай або кава, тости, джем, масло.Педлагается у багатьох європейських містах.
Англійський сніданок Еnglish breakfast Повний сніданок як правило включає: яєчню з шинкою, сік, чай або кава, тости, джем, масло.
Американський сніданок Аmerican breakfast / buffet Варіант континентального сніданку включає в себе додатково нарізку з сирів і ковбас, омлет і сосиски.
За меню А la carte Пропонується 2-3 страви за меню (закуска, основна страва, десерт)

ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛЯХ
SNGL (single) одномісний номер
DBL (double) двомісний номер (номер з одним двомісним ліжком)
TWIN двомісний номер з двома окремо розташованими ліжками.
TRPL (triple) тримісний номер (з трьома роздільними ліжками)
QDPL (quadripple) чотиримісний номер
5 PAX, 6 PAX П’яти або шести місний номер (і більше)
EXB (extra bed) додаткове ліжко (в двомісному номері)
CHILD дитина (вартість вказується за дитину при розміщенні в номері з двома дорослими)
ADULT (AD) дорослий
DBL + EXB двомісний номер + додаткова ліжко
DBL + CHD двомісний номер з однією дитиною
DBL + 2 CHD двомісний номер з двома дітьми
SNGL + CHD одномісний номер з однією дитиною
SNGL + 2 CHD одномісний номер з двома дітьми
SV (sea view) номер з видом на море
GV (garden view) номер з видом на сад
MV (mountain view) номер з видом на гори
LV (land view) номер з видом на околиці
BV (beach view) номер з видом на пляж
DV (dune view) номер з видом на піщані дюни
OV (ocean view) номер з видом на океан
PV (pool view) номер з видом на басейн
RV (river view) номер з видом на річку
VV (valley view) номер з видом на долину
CV (city view) номер з видом на місто
SSV (sea side view) номер з боковим видом на море
MB (main building) центральний корпус
Anex додатковий корпус
R.O.H. (Run of the house) розміщення надається в будь-якій категорії номерів, вільних в готелі, на розсуд адміністрації готелю
HV (holiday village) готель, розташований на великій території, що надає собою комплекс окремо розташованих будівель (бунгало), пропонується великий вибір спортивних і
розважальних заходів

ТИПИ НОМЕРІВ
Balcony Room номер з балконом
BG (bungalo) бунгало – окрема будівля, використовувана для розміщення туристів, часто пропонується в тропічних і південних країнах
Cabana споруда на пляжі (або біля басейну), зразок бунгало, що стоїть окремо від основної будівлі і інколи обладнана як спальня
De Luxe номери підвищеної комфортності
Duplex двоповерховий номер
Executive floor один або декілька поверхів в готелі з вищим рівнем обслуговування, а також з додатковим набором послуг
Family Room сімейний номер розміром більше стандартного (часто з двох кімнат)
Honeymoon Room номер для молодят
Kingsize Bed «Королівське ліжко» (шириною більше 180 см)
King Suite «Королівський сьют»
New Building новий корпус
Sitting area зона для відпочинку – частина номери, де розташовуються крісла, журнальний столик, іноді також диван
Standart стандартна кімната
Studio однокімнатний номер більше стандартного, з невеликою низькою перегородкою або однокімнатна квартира з невеликою кухнею, сполученою з кімнатою
Suite номер підвищеної комфортності, як правило – одна кімната великої площі, має зону для відпочинку
Suite Executive як правило, сьют з двома спальнями
Suite Junior номер підвищеної комфортності: зазвичай більша комфортабельна кімната з відгородженим спальним місцем, перетворюваної вдень у вітальню
Suite Senior номер підвищеної комфортності, як правило, двокімнатний: вітальня і спальня
Superior кімната більшого розміру, ніж стандартна
Superior Chalet шале підвищеної комфортності
Superior / Main Building кімната більшого розміру в головній будівлі
Connected Rooms поєднані номери, що мають двері – прохід з одного в інший
Villa окремо розташована будівля (може включати кілька окремих номерів).
Appartment такий же номер, як і студіо, тільки з двох і більше кімнат. Можливі комбінації деяких варіантів.

