Camilla och Tom reserverar hotellrum (B1)
Receptionist: Välkomna till hotell Kronan! Hur kan jag stå till tjänst?
Camilla: Tack! Vi skulle vilja boka en natt på ert hotell. Har ni lediga rum i dag?
Receptionist: För två?
Camilla: Ja, tack.
Receptionist: Ett ögonblick... Vi har en svit ledig.
Tom: Vad kostar en natt i sviten?
Receptionist: 2800 kronor. Sviten har en stor dubbelsäng, en balkong med underbar utsikt och en
bubbelpool.
Tom: Det är tyvärr alldeles för dyrt. Har ni inga andra lediga rum?
Receptionist: Låt mig se... Vi fick nyss en avbokning. Det är ett standardrum med två enkelsängar för
1000 kronor per natt. Hur låter det?
Camilla: Bra, den tar vi! Går det att få en dubbelsäng i stället?
Receptionist: Tyvärr inte, men frukost ingår i priset. Frukosten serveras i restaurangen på första
våningen mellan klockan sju och elva. Ni får också använda gymmet på andra våningen. Här är
nyckeln till ert rum. Välkomna!

Did you understand the text?
1) För hur många personer vill Camilla och
Tom reservera ett hotellrum?
a) En

2) Vad kostar en natt i sviten?
a) 1000 kronor
b) 1800 kronor

b) Två

c) 2000 kronor

c) Tre

d) 2800 kronor

d) Fyra
3) Vad har svitens balkong?

4) Varför vill Camilla och Tom inte boka sviten?

a) En stor dubbelsäng

a) Den är för dyr

b) En underbar utsikt

b) De vill inte ha en dubbelsäng

c) En bubbelpool

c) Frukost ingår inte i priset

d) Två enkelsängar

d) De vill inte ha balkong

5) Vad skulle Camilla och Tom vilja ha i
standardrummet?
a) En bubbelpool
b) Två enkelsängar
c) En dubbelsäng
d) Frukost

6) Var serveras frukosten?
a) I restaurangen på första våningen
b) I gymmet på andra våningen
c) På deras rum
d) I receptionen
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