
Task 1. Roleplay. Look at the example below and roleplay a similar situation in pairs.  

 

Student A is a receptionist. 

A client (Student B) is calling to the hotel to book the accommodation. You are a receptionist and you have 

to help the client to make the booking.  

The following phrases can be used: 

- Hej!/ Hej hej!/ God morgon!/ God kväll! 

- Hur kan jag hjälpa dig? 

- Vill du boka ett rum? 

- Hur många personer? 

- Vilka dagar ska du stanna på hotellet? 

- Vad vill du boka för rum? Enkelrum/ dubbelrum/ svit/ familjerum? 

- Vilka sängar vill du ha i dubbelrummet - två enkelsängar eller en dubbelsäng? 

- Vill du ha ett rum med ett bad eller med en dusch? 

- Vill du ha ett rum med utsikt över havet/ staden/ floden/ bergen? 

- För att avsluta bokningen behöver vi ditt kreditkortsnummer. Vad är ditt kreditkortsnummer? 

- För dig har jag bokat …. från ... till .... . 

- Du kan betala vid ankomst. 

- Tack för bokningen!  

- Hej då!/ Hej hej!/ Ha det så bra! 

 

Student B is a hotel guest. 

You are calling to the hotel to book the accommodation. The receptionist (Student A) helps you to make a 

booking.  

The following phrases can be used: 

- Hej!/ Hej hej!/ God morgon!/ God kväll! 

- Jag skulle vilja boka ett rum på ditt hotell. 

- Jag vill boka ett rum för en/ två/ tre/ fyra/ ... personer. 

- Har ni ett enkelrum/ dubbelrum/ svit/ familjerum? 

- Jag behöver ett rum med två enkelsängar/ med en dubbelsäng. 

- Jag vill ha ett rum med ett bad/ med en dusch. 

- Jag vill ha ett rum med utsikt över havet/ staden/ floden/ bergen. 

- Mitt kreditkortsnummer är... 



- Tack, jag betalar vid ankomst. 

- Tack för hjälpen. 

- Hej då!/ Hej hej! 

 

 


