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Majoittuminen - 
Esperanto Italia
Kie mi povas trovi ___? Dove posso trovare ___?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... una camera in affitto?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... un ostello?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... un albergo?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... un bed and breakfast?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... un campeggio?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? Che prezzi hanno là?
Peti pri la prezoj

Majoittuminen - 
Esperanto Italia
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Avete camere libere?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? Quanto costa una camera per ___ persone?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. Vorrei prenotare ___.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ... una camera doppia.
Ĉambro por du personoj

Sivu 1 22.05.2023



Matkustaminen
Majoittuminen
... solan ĉambron. ... una camera singola.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... una camera per ___.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ... una camera non fumatori.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. Vorrei prenotare una camera con ___.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... un letto matrimoniale.
lito por du

... apartaj litoj. ... letti separati.
solaj litoj

... balkono. ... un balcone
 

... apuda banĉambro. ... bagno annesso.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ... vista sul mare.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... un letto in più.
Peti ĉambron kun ekstra lito

Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___
nokto(j)/semajno(j).

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

Avete camere per persone disabili?

Peti pri specialaj ĉambroj por handikapuloj
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Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj].
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Posso vedere prima la camera?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? La colazione è inclusa?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Sono permessi gli animali domestici?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Avete un garage/parcheggio?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Majoittuminen - 
Esperanto Italia
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? Dov'è la camera numero ___?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! La chiave per la camera numero ___!
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Qualcuno mi ha cercato?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Dove posso iscrivermi per le gite?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Dov'è il telefono pubblico?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? Quando servite la colazione?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Potete svegliarmi domani alle ___?
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Potete chiamare un taxi?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? C'è la connessione internet qui?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Potete pulire la mia camera?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. Non voglio che la camera sia pulita ora.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

Potete portare questo vestito in lavanderia?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Ci siamo trovati molto bene qui.
Komplimenti la hotelon

Majoittuminen - 
Esperanto Italia
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Mi ŝatus alian ĉambron. Vorrei un'altra camera.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. Il riscaldamento non funziona.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. L'aria condizionata non funziona.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. La camera è molto rumorosa.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. La camera ha un cattivo odore.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Avevo chiesto una camera con vista.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. La mia chiave non entra nella serratura.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. La finestra non si apre.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. La camera non è stata pulita.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.
Plendo

Ne estas varma akvo. Non c'è l'acqua calda.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita Ci avete fatto pagare troppo.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Plendo
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