Stepping Stones 4 bk – Chapter 6: Around the World
Stone 19
De weg vragen en daarop reageren:
How do I get to Victoria station, please?
Take the Picadilly line here. The change to
Victoria line at Green Park. Take the tube at
Pimlico. The next stop is Victoria station.

Hoe kom ik bij Victoria station, alstublieft?
Neem hier de Picadillylijn. Stap daarna bij
Green Park over op de Victorialijn. Neem de
metro bij Pimlico. De volgende halte is
Victoria station.
Excuse me, can you tell me the way to the
Pardon, kunt u mij de weg naar de London
London Eye?
Eye vertellen?
Take the 211, 24 or 11 and get off at the
Neem de 211, 24 of 11 en stap uit bij de
bus stop London Eye.
bushalte London Eye.
Take exit six for South Bank and follow the
Neem afrit zes naar South Bank en volg de
signs.
borden.
Sla links af. Ga rechtdoor. Steek Hungerford
Turn left. Go straight ahead. Cross
Hungerford Bridge. Then turn right and take Bridge over. Sla daarna links af en neem de
derde straat aan uw linkerhand.
the third street on your left.
Do you know where the toilets are?
Weet u waar de toiletten zijn?
They’re around the corner.
Ze zijn om de hoek.
Where can I buy tickets?
Waar kan ik kaartjes kopen?
You can buy them at the ticket office on your Je kunt ze kopen bij het loket aan je
linkerhand.
left.
Where can I find Big Ben, please?
Waar kan ik Big Ben vinden, alstublieft?
You can find it at the end of the street.
Je kunt het vinden aan het eind van de
straat.
Where is Buckingham Palace, please?
Waar is Buckingham Palace, alstublieft?
Stone 20
Een reservering maken en daarop
reageren:
I would like to make a reservation.
Yes, of course. When for?
Can I book a single room?
Can I reserve three tickets?
Can I book a table for two?
For the first of September, please.
One moment, please. I’ll check that for you.
For this weekend, please.
Do you have a single room for me then?
I’m afraid we’re fully booked. Sorry.
Are there any tickets available?
Yes, there are still some tickets available.
Can I have your name, please?
My name is Smith. That’s S-M-I-T-H.
Thank you for your reservation. Goodbye.
Goodbye.

Ik zou graag een reservering willen maken.
Ja, natuurlijk. Voor wanneer?
Kan ik een eenpersoonskamer boeken?
Kan ik drie kaartjes reserveren?
Kan ik een tafel voor twee boeken?
Voor één september, altubleift.
Een momentje, altublieft. Ik zal het voor u
nagaan.
Voor dit weekend, altublieft.
Heeft u dan een eenpersoonskamer?
Ik ben bang dat we helemaal volgeboekt zijn.
Het spijt me.
Zijn er nog kaartjes beschikbaar?
Ja, er zijn nog steeds een paar kaartjes
beschikbaar.
Mag ik uw naam, alstublieft?
Mijn naam is Smith. Dat is S-M-I-T-H.
Dank voor uw reservering. Tot ziens.
Tot ziens.

Stone 21
Klagen over iets dat is gebeurd:
Last month I had the worst holiday of my life. Vorige maand had ik de ergste vakantie van
mijn leven.
My last trip was awful.
Mijn laatste reis was vreselijk.
The food was really terrible.
Het eten was echt verschrikkelijk.
There was something wrong with my room.
Er was iets mis met mijn kamer.
There was a problem with my luggage.
Er was een probleem met mijn bagage.
I was ill all week.
Ik was de hele week ziek.
They stole my money.
Ze stalen mijn geld.
The hotel manager didn’t get me another
De hotelmanager bezorgde me geen andere
room.
kamer.
The stewardess didn’t take me seriously.
De stewardess nam me niet serieus.
Nobody did anything about it.
Niemand deed er iets aan.
They couldn’t help me because they didn’t
Ze konden me niet helpen, omdat ze geen
speak English.
Engels spraken.
I am very upset about all this.
Ik ben erg van streek over dit alles.
I was so angry about his behaviour.
Ik was zo boos over zijn gedrag.

