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Verpflegung im Hotel 



• Machen Sie ein Assoziogramm zum Thema 
„Verpflegung" 

Verpflegung 

lecker 

anbieten 

die Bedienung 

sich 
verpflegen 

Hauptgerichte 

zubereiten 



Wo kann man sich im Hotel 
verpflegen? 

• die Bar                            in der Bar 

• das Hotelrestaurant     im Hotelrestaurant 

• das Café                          i……Café 

• die Terasse                     a…..Terasse 

• die Tagesbar                   i…… Tagesbar 

• die Konditorei                in….Konditorei 

 
              Ergänzen Sie den Artikel mit Präposition. 



Welche Formen der Verpflegung im 
Hotel unterscheidet man? 

• das Frühstück 

• die Halbpension 

• die  Vollpension 

• das Programm all inklusiv 

• das Programm ultra all inklusiv 

 

 

 



Woraus bestehen einzelne 
Verpflegungsformen? 

• das Frühstück 

• die Halbpension→das Frühstück 

                                →Abendessen 

• die Vollpension→ 

                               → 

                               →  

• das Programm all inklusive→ 

 



Wie verpflegt man sich in diesen 
Hotelkategorien? 

• das 3-Sterne-Hotel im Riesengebirge 

• das 5-Sterne-Hotel am Meer 

• die Familienpension in unserer Kurortstadt 

 

• die Vollpension 

• die Halbpension 

• das Programm all inklusive 

 
• Ordnen Sie zu und bilden Sie die Sätze 



 
Übersetzen Sie folgende Werbetexte, die 

die Verpflegung in einigen Hotels 
beschreiben       

Program all inclusive: 
Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně (10.00 – 10.30). 
Odpolední snack (12.30 – 14.00). 
Půlnoční snack (23.30 – 24.00). 
Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby. 
Možnost večeře v restauraci  á la carte (1 x za týden, 
rezervace nutná). 
Minibar denně doplňován alkoholickými i nealkoholickými 
nápoji. 

 



 
Program ultra all inclusive: 

 
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 

• 1 x za pobyt večeře v restauraci  á la carte (turecká 
restaurace, italská, rybí a speciality Dálného východu). 

• Pozdní snídaně. 

• Dietní bufet. 

• Odpolední a půlnoční snack, káva, čaj a zákusky. 

• Zmrzlina. 

• Místní a vybrané importované rozlévané alkoholické i 
nealkoholické nápoje (po celých 24 hodin, dle otevírací 
doby jednotlivých barů). 

 



   Zdroje snímků: 

• www.commons.wikimedia.org 

• www.de.freepik.com 

 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
http://www.de.freepik.com/

