
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Englanti
Mistä löytäisin ___? Where can I find ___?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... a room to rent?
Majoituspaikka

...hostellin? ... a hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... a hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... a bed and breakfast?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... a camping site?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? What are the prices like there?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Englanti
Onko teillä vapaita huoneita? Do you have any rooms available?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? How much is a room for ___ people?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. I would like to book ___.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... a double room.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... a single room.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... a room for ___ people.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... a non-smoking room.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. I would like to book a room with ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... a double bed.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... separate beds.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... a balcony.
 

...kylpyhuoneella. ... an adjoining bathroom.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... an ocean view.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... an extra bed.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Do you have any special rooms for handicapped
people?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? May I see the room first?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Is breakfast included?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Are towels/bed linen included?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Are pets allowed?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Do you have a parking garage/lot?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Do you have safety lockers/a safe?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Englanti
Mistä löydän huoneen numero ___? Where can I find room number ___?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? The key for room number___, please!
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Has anyone asked for me?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Where can I sign up for the excursion?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Where can I make a call?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? When is breakfast served?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Please wake me up tomorrow at___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Could you call a taxi, please?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Can I use the internet here?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Would you recommend any good restaurants nearby?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Would you please clean my room?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt I don't want the room to be cleaned right now.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. I would like to check out, please.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. We really enjoyed our stay here.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Englanti
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Haluaisin vaihtaa huonetta. I would like a different room.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. The heating does not work.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. The air conditioning does not work.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. The room is very noisy.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. The room smells bad.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. I requested a non-smoking room.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. I requested a room with a view.
Valitus

Avaimeni ei toimi My key does not work.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. The window does not open.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. The room has not been cleaned.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. There are mice / rats / bugs in the room.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. There is no hot water.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. I did not receive my wake-up call.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. The bill is overcharged.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. My neighbour is too loud.
Valitus

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 6 18.05.2023

http://www.tcpdf.org

