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Unit 2. pgs 18,19: Holidays

Unit 2 pg 18
…..
to be in a last-minute panic = πανικός της τελευταίας στιγμής
the sunscreen = το αντιηλιακό
the ride to the airport = η διαδρομή για το αεροδρόμιο
a stressful ride = αγχώδης διαδρομή
to miss the flight = χάνω την πτήση
to spend hours on end = ξοδεύω ατελείωτες ώρες
to wait in the departure lounge = περιμένω στο χώρο αναχώρησης
to get on the plane = επιβιβάζομαι στο αεροπλάνο
to take off = απογειώνομαι
to get to your destination = φτάνω στον προορισμό μου
it’s nothing like in the brochure = ‘καμία σχέση’ με το διαφημιστικό φυλλάδιο
to have a sea view = έχει θέα στη θάλασσα
it’s a two-mile walk away = είναι 2 μίλια περπάτημα
it drives me up the wall = με εξοργίζει
…..
to make up a word = σκαρφίζομαι μία λέξη
a made-up word = μία φτιαχτή λέξη
to combine two words = συνδέω δύο λέξεις
two distinct words = δύο ξεχωριστές λέξεις
to be affected by the credit crunch = βρίσκεται σε οικονομική ανέχεια
an alternative to a holiday abroad = μία εναλλακτική στις διακοπές στο εξωτερικό
……
a whole range of things = ‘ένα σωρό’ πράγματα
to fill your day = να γεμίσεις τη μέρα σου
to keep yourself entertained = να σε διασκεδάσει
a full listing of events = μία πλήρη λίστα δραστηριοτήτων
to grab sth = αρπάζω κτ
to turn into a couch potato = γίνομαι νωχελικός και αδρανής
…..
to split up your time = μοιράζεις το χρόνο σου
to assign sth = αναθέτεις κτ
to be determined to do sth = είσαι αποφασισμένος να κάνεις κτ
an all-day picnic = ολοήμερο πικνικ
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Unit 2 pg 19
……
to party by the lake = να κάνεις πάρτυ στη λίμνη
a park on the outskirts of the city = ένα πάρκο στα προάστεια 
……

to get a taste of sth = δοκιμάζω κτ
to come up with an idea = σκαρφίζομαι μία ιδέα
mountains surround the city = βουνά που κυκλώνουν την πόλη
to hike up a mountain = ορειβατώ στο βουνό
a three-hour hike = μία 3ωρη ορειβασία
to put a tent up = στήνω τη σκηνή
to stare at sth = κοιτώ επίμονα κτ
a falling star = ένα πεφταστέρι
to make a wish = κάνω μία ευχή
an unforgettable experience = αξέχαστη εμπειρία
…..
unknown territory = άγνωστα εδάφη
to visit the aquarium = επισκέπτομαι το ενυδρείο
a city tour guide = ένας ξεναγός της πόλης
…..
the point is that.. = το ζήτημα είναι να..
to feel like doing sth = κάνω κέφι να κάνω κτ
it’s on your doorstep = είναι μπροστά στην πόρτα σου (κατώφλι)
to keep smn occupied = κρατώ κπν απασχολημένο
…..
to divide your time = μοιράζεις το χρόνο σου
to set off early = ξεκινώ νωρίς
to head for the hills = ‘βάζω πλώρη’ για τους λόφους
to bring the guitar along = φέρνω την κιθάρα μαζί
to liven up the evening = ζωντανεύω τη βραδιά
to add considerably = προσθέτω σημαντικά
to go sightseeing = πάω να δω τα αξιοθέατα
in other words = με άλλα λόγια
to create an atmosphere = δημιουργώ ατμόσφαιρα
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Unit 2 pg 20 - Phrasal Verbs about Travelling

SET OFF        1. We’ll set off early tomorrow. ΞΕΚΙΝΩ ΤΑΞΙΔΙ

HEAD FOR    2. We’re heading for Rome. ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΑΙ

TAKE OFF     3. The plane takes off at 7:00’ am ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΜΑΙ

                           We’re heading for a rock concert
PUT UP          4. We don’t need a room. We’ll put up a tent. ΣΤΗΝΩ ΣΚΗΝΗ

SLEEP IN       5. I don’t like camping because I can’t sleep in. ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ

TURN INTO   6. Ok then. The backside of my van turns into a bed. ΜΕΤΑΤΡΕΠΩ
                            You can sleep there.

SPLIT UP               7. My favourite band has split up. ΧΩΡΙΖΩ

LIVEN UP              8. Some brighter colours will liven up this dingy room. ΖΩΝΤΑΝΕΥΩ
COME UP WITH   9. I don’t like bright colours 
                                    but I’ll come up with sth else                                     ΣΚΑΡΦΙΖΟΜΑΙ κάτι
 DO WITH           10. Ok. But don’t put anything on the walls 
                                    that has to do with this band.            ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ

Unit 2 pg 20 – Idioms about Travelling

1. He’s living out of a   suitcase = Ταξιδεύει διαρκώς (κυρίως από ανάγκη, για δουλειά)
2. He’s got itchy   feet = Δεν κάθεται ήσυχος ούτε λεπτό (του αρέσει αυτό)
3. We’re in the same   boat = Είμαστε στην ίδια κατάσταση

4. He’s sailing too close to the   wind = Συμπεριφέρεται πολύ επικίνδυνα
5. We paid $3.000. He took us for a   ride = Μας κορόιδευσε
6. Keep quiet. Don’t rock the   boat = Μην ταράζεις τα νερά
7. We’ll hit the   road early in the morning = Θα φύγουμε (νωρίς το πρωί)
8. He’s so stubborn. He drives me up the   wall = Με τρελαίνει 

Unit 2 pg 20 – Compound adjectives ( with a hyphen – με παύλα)

[αριθμός + ουσιαστικό= πάντα ενικός]

a two-week holiday = 2 εβδομάδων
a three-bedroom flat = με 3 υπνοδωμάτια
a four-door car = με 4 πόρτες
a five-pound banknote = 5λιρο

an all-night party = ολονύκτιο
an hour-long speech = ομιλία 1 ώρας

[επίθετο + ing]

a long-lasting friendship = μακροχρόνια..
a fast-flowing river = γρήγορος ποταμός

a strange-tasting fruit = με παράξενη γεύση
a funny-sounding name = ακούγεται αστείο

a meat-eating animal = σαρκοβόρο
a French speaking tour guide = γαλλόφωνος..



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 2 pg 22 – Word Groups about Travelling

travel agency= ταξιδιωτικός πράκτορας                   brochure = φυλλάδιο                sights = αξιοθέατα   

luxury accommodation = πολυτελής διαμονή                              go sightseeing = βλέπω τα αξιοθέατα

holiday resorts = θέρετρα διακοπών                                                      

On a boat:
rough sea = ταραγμένη θάλασσα         deck = κατάστρωμα           let’s go up on deck= πάμε στο κατάστρωμα    

cruise = κρουαζιέρα                       crew = πλήρωμα                cabin = καμπίνα

On a plane:
window seat = θέση στο παράθυρο    enjoy the view = απολαμβάνω τη θέα         aisle seat = θέση στο διάδρομο 

overhead locker = θέση αποσκευών      flight attendant = αεροσυνοδός      cockpit = πιλοτήριο

flight = πτήση      in-flight entertainment   = διασκέδαση εν πτήσει              you can see a film on board  

On a train:                                           at   the station  
 at the ticket window = στο εκδοτήριο                        in the compartment = διαμέρισμα σε βαγόνι

the waiting room = χώρος αναμονής       the conductor sees the tickets = ο εισπράκτορας ελέγχει τα εισιτήρια
                                
the corridor  = διάδρομος       passenger = επιβάτης               the restaurant carriage = βαγόνι εστιατορίου

luggage rack = σχάρα/ράφι αποσκευών       to make an announcement = βγάζω ανακοίνωση                      

Unit 2 pg 23 – Speaking: Adjectives about Travelling

Positive  Negative 

(εξυπηρετικό) convenient

(άνετο) comfortable

(φθηνό, οικονομικό) inexpensive = economical

(επικίνδυνο, επικίνδυνο) dangerous = risky

(σου εξοικονομεί χρόνο) time saving

(βαρετό, επαναλαμβανόμενο) boring = repetitive

(στην ύπαιθρο) in the open air

(αναπαυτικό) relaxing

≠ inconvenient (μη εξυπηρετικό)

≠ uncomfortable (άβολο)

≠ expensive = costly (ακριβό)

≠  safe (ασφαλές)

≠  time consuming (χρονοβόρο)

≠  exciting = fascinating (συναρπαστικό)

≠  stuffy (αποπνικτικό)

≠  physically tiring  (εξαντλητικό)


