
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - 
Esperanto Unkari
Kie mi povas trovi ___? Hol találom a _____?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... kiadó szoba?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ...hostel?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... egy hotel?
Tipo de loĝejo

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

...kampadejon? ...kemping?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? Milyenek az árak itt?
Peti pri la prezoj

Majoittuminen - 
Esperanto Unkari
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Van szabad szobájuk?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. Szeretnék foglalni _____.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ...egyszemélyes szoba

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ...egy ______ személyes szobát.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ...egy nemdohányzó szobát.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ...franciaágy.
lito por du

... apartaj litoj. ...külön ágy.
solaj litoj

... balkono. ...erkély.
 

... apuda banĉambro. ...szoba fürdőszobával.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ....kilátás az óceánra.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... pótágy.
Peti ĉambron kun ekstra lito

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

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?

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

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Megnézhetném a szobát először?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? A reggeli benne van az árban?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Állatok megengedettek a szobában?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Van parkolójuk?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Majoittuminen - 
Esperanto Unkari
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? Hol találom a ___-as szobát?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Keresett valaki?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Hol telefonálhatok?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? Hánykor van a reggeli?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Hívna nekem egy taxit kérem?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? Használhatom az internetet?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Kitakarítanák a szobámat?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

Kimosatná ezt, kérem?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Ki szeretnék jelentkezni.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Komplimenti la hotelon

Majoittuminen - 
Esperanto Unkari
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Mi ŝatus alian ĉambron. Szeretnék egy másik szobát.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. Nem működik a fűtés.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. Nem működik a légkondicionáló.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. Nagyon hangos a szoba.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. Rossz szaga van a szobának.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Nemdohányzó szobát kértem.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Én egy szobát kilátással kértem.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. Nem működik a kulcsom.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. A szoba nem volt kitakarítva.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Plendo

Ne estas varma akvo. Nincs meleg víz.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. Nem ébresztettek fel.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita A számla túl nagy /túl van számlázva.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Túl hangos a szomszédom.
Plendo
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