
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Japani
Mistä löytäisin ___? ___はどこで探せますか?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? 宿泊できる部屋はありますか?
Majoituspaikka

...hostellin? ...ホステル?
Majoituspaikka

...hotellin? ...ホテル?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ...朝食付き民宿?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ...キャンプ場?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? そこの宿泊値段はいくらですか?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Japani
Onko teillä vapaita huoneita? 空いている部屋はありますか?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? __人用の部屋はいくらですか?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. ___を予約したいです
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ...ダブルルーム
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ...シングルルーム

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ___人用の部屋
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ...禁煙の部屋
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. ___の部屋を予約したいです
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ...ツインベッド
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ...別々のベッド
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ...バルコニー
 

...kylpyhuoneella. ...隣接するバスルーム
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ...オーシャンビュー
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ...エキストラベッド
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

___箔/週間部屋を予約したいです

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? 障害者用の特別な部屋はありますか?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? 最初に部屋を見てもいいですか?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? 朝食は含まれますか?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? タオル/シーツは含まれますか?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? 動物は許可されていますか?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? 駐車場はありますか?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? 金庫はありますか?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Japani
Mistä löydän huoneen numero ___? ___号室はどこですか?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? ___号室の部屋の鍵をお願いします！
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? 誰か私にメッセージを残しましたか?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Sivu 3 22.05.2023



Matkustaminen
Majoittuminen
Mistä voin soittaa? どこで電話できますか?

Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee

Milloin aamiainen tarjoillaan? いつ朝食が食べれますか?
Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. 明日___に起こしてください
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? タクシーを呼んでいただけますか?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? インターネットを使ってもいいですか?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? 近くにおすすめのレストランはありますか?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? 私の部屋を掃除していただけますか?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt 今は部屋を掃除してほしくないです
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. チェックアウトをお願いします
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. ここでの滞在を楽しむことができました。
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Japani
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Haluaisin vaihtaa huonetta. 別の部屋をお願いします

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. 暖房が効きません
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. 冷房が効きません
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. 部屋がとても騒がしい
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. 部屋がくさいです
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. 禁煙室を希望しました
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. 眺めのいい部屋を希望しました
Valitus

Avaimeni ei toimi 鍵が壊れています
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. 窓が開きません
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. 部屋が掃除されていません
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. ねずみ/虫が部屋にいます
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. 温水が出ません
Valitus

En saanut herätyssoittoa. モーニングコールを受け取りませんでした
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. 過剰請求されました

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. 隣人がうるさいです
Valitus
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