
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Hollanti
Mistä löytäisin ___? Waar kan ik ___ vinden?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... een kamer te huur?
Majoituspaikka

...hostellin? ... een hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... een hotel?
Majoituspaikka

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

...leirintäalueen? ... een camping?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Hoe zijn de prijzen daar?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Hollanti
Onko teillä vapaita huoneita? Heeft u kamers beschikbaar?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Ik wil graag ___ boeken.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... een tweepersoonskamer.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... een eenpersoonskamer.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... een kamer voor ___ personen.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... een niet-roken kamer.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... aparte bedden.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... een balkon.
 

...kylpyhuoneella. ... een eigen badkamer.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... zeezicht.
Huoneesta on merinäköala

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

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u
toevallig speciale kamers beschikbaar?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Kan ik de kamer bekijken?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Is ontbijt inbegrepen?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Zijn huisdieren toegestaan?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Heeft u kluisjes?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Hollanti
Mistä löydän huoneen numero ___? Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Heeft er iemand naar me gevraagd?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Waar kan ik bellen?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Wanneer vindt het ontbijt plaats?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Wek me morgen alstublieft om ___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Kan ik hier het internet gebruiken?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek
brengen?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te
wassen?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Ik wil graag uitchecken.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Hollanti
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Ik wil graag een andere kamer.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. De verwarming werkt niet.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. De airco werkt niet.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. De kamer ruikt vies.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Valitus

Avaimeni ei toimi Mijn sleutel werkt niet.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Het raam opent niet.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Het raam is niet schoongemaakt.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Er is geen warm water.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. De rekening is te hoog.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Mijn buurman is te luidruchtig.
Valitus
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