
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Kiina
Mistä löytäisin ___? 我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? …有房间出租吗？(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Majoituspaikka

...hostellin? …旅社？(…lǚshè?)
Majoituspaikka

...hotellin? …酒店？(…jiǔdiàn?)
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? …包含早餐的床位？(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Majoituspaikka

...leirintäalueen? …露营区？(…lùyíng qū?)
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? 像那样的价格要多少呢？(xiàng nàyàng de jiàgé yào
duōshǎo ne?)

Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Kiina
Onko teillä vapaita huoneita? 您还有房间吗？(nín hái yǒu fángjiān ma?)

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? ___ 人间房多少钱？(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. 我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. …双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. …单人间。(…dān rénjiān.)

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. …__人间。(…__ rénjiān.)
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. …无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. 我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu
___ de fáng.)

Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä …双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ...单人床。(... dān rén chuáng.)
Erilliset sängyt

...parvekkeella. …阳台。(…yángtái.)
 

...kylpyhuoneella. …独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ...海景。(... hǎijǐng.)
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ...加床。(... jiā chuáng.)
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

我要预订一间房，住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn
fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? 您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén
wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)

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

我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。
您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____
[huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié
zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? 我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān
ma?)

Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? 包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? 毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài
nèi ma?)

Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? 可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? 贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ
ma?)

Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? 您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn
suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)

Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Kiina
Mistä löydän huoneen numero ___? 如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? 这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? 有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Sivu 3 22.05.2023



Matkustaminen
Majoittuminen
Missä voin ilmoittautua retkelle? 从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ

bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? 我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee

Milloin aamiainen tarjoillaan? 早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ
gōngyìng?)

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. 请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén
___diǎn jiào xǐng wǒ.)

Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? 您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū
chē ma?)

Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? 我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de
wǎngluò ma?)

Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? 您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn
zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)

Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? 您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de
fángjiān ma?)

Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt 现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng
qīnglǐ.)

Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng
zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)

Lisätarvikkeiden pyytäminen
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Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná
dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. 我要退房，谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. 我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng
xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)

Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Kiina
Haluaisin vaihtaa huonetta. 我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. 供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. 空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. 房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. 房间很难闻。（fángjiān hěn nán wén.）
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. 我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. 我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de
fángjiān.)

Valitus

Avaimeni ei toimi 我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù
kāimén.)

Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea
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Ikkuna ei aukea. 窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)

Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. 房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. 房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. 没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Valitus

En saanut herätyssoittoa. 没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Valitus

Olette laskuttaneet liikaa. 账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. 我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Valitus
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