
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi kreikka
Mistä löytäisin ___? Πού μπορώ να βρώ___; (Pu boró na vro___?)

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... ένα δωμάτιο για να νοικιάσουμε; (... éna domátio ya
na nikiásume?)

Majoituspaikka

...hostellin? ... ένα ξενώνα; (... éna xenóna?)
Majoituspaikka

...hotellin? ... ένα ξενοδοχείο; (...éna xenodohío?)
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... μια πανσιόν με ύπνο και πρόγευμα; (...mya pansión
me ípno ke prógevma?)

Majoituspaikka

...leirintäalueen? ...ένα κάμπινγκ; (... éna kámbing?)
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Πώς είναι οι τιμές; (Pos íne i timés?)
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi kreikka
Onko teillä vapaita huoneita? Έχετε διαθέσιμα δωμάτια; (Éhete diathésima

domátia?)
Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Πόσα κοστίζει ένα δωμάτιο για ___ άτομα; (Pósa
kostízi éna domátio ya ___ átoma?)

Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Θα ήθελα να κρατήσω___. (Tha íthela na kratíso___.)
Erityishuoneen varaaminen
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Matkustaminen
Majoittuminen
...kahden hengen huoneen. ...ένα διπλό δωμάτιο. (...éna dipló domátio.)

Huone kahdelle hengelle

...yhden hengen huoneen. ...ένα μονό δωμάτιο. (...éna monó domátio.)
Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ...ένα δωμάτιο για ___ άτομα. (...éna domátio ya ___
átoma.)

Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... ένα δωμάτιο μη καπνιζόντων. (...éna domátio mi
kapnizónton.)

Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο με ___. (Tha íthela
na kratíso éna domátio me ___.)

Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... ένα διπλό κρεβάτι. (... éna dipló kreváti.)
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... ξεχωριστά κρεβάτια. (... xehoristá krevátia.)
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... ένα μπαλκόνι. (... éna balcóni.)
 

...kylpyhuoneella. ... Ένα διπλανό μπάνιο. (... éna diplanó bányo.)
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... μια θέα στον ωκεανό. (...mia théa ston okeanó.)
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ...ένα επιπλέον κρεβάτι. (...éna epipléon kreváti.)
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για ___
νύχτες/εβδομάδες. (Tha íthela na kratíso éna domátio
ya ___ níhtes/evdomádes.)

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille
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Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Έχετε ειδικά δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες;

(Éhete idiká domátia ya átoma me idikés anágkes?)
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

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

Έχω αλλεργία σε ____ [σκόνη/τριχωτά ζώα]. Έχετε
ειδικά δωμάτια διαθέσιμα; (Ého alergía se ___
[skóni/trihotá zóa]. Éhete idiká domátia diathésima?)

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Μπορώ να δω το δωμάτιο πρώτα; (Boró na do to
domátio próta?)

Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Περιλαμβάνεται το πρωινό; (Perilamvánete to proinó?)
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Συμπεριλαμβάνονται τα σεντόνια και οι πετσέτες;
(Simberilamvánonde ta sentónya ke i petsétes?)

Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Επιτρέπονται τα ζώα; (Epitréponte ta zóa?)
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Διαθέτετε πάρκινγκ; (Diathétete párking?)
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Διαθέτετε θυρίδες ασφαλείας/χρηματοκιβώτιο;
(Diathétete thirídes asfalías/hrimatokivótio?)

Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi kreikka
Mistä löydän huoneen numero ___? Που μπορώ να βρω τον αριθμό δωματίου ____; (Pu

boró na vro ton arithmó domatíu ____?)
Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? Το κλειδί για το δωμάτιο με αριθμό ____, παρακαλώ!
(To klidí ya to domátio me arithmó ____, parakaló!)

Huoneen avaimen pyytäminen
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Onko kukaan kysellyt minua? Με έχει ζητήσει κάποιος; (Me éhi zitísi kápyos?)

Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Πού μπορώ να γραφτώ για την εκδρομή; (Pu boró na
graftó ya tin ekdromí?)

Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Πού μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα; (Pu boró na
káno éna tilefónima?)

Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee

Milloin aamiainen tarjoillaan? Πότε σερβίρετε πρωινό; (Póte servírete proinó?)
Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Παρακαλώ ξυπνάτε με στις ___. (Parakaló xipnáte me
stis ___.)

Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Μπορείτε να καλέσετε ένα ταξί, παρακαλώ;. (Boríte na
kalésete éna taxí, parakaló?)

Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ εδώ; (Boró na
hrisimopiíso to ínternet edó?)

Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Έχετε να προτείνετε καλά εστιατόρια στη γύρω
περιοχή; (Éhete na protínete kalá estiatória sti gíro
periohí?)

Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Μπορείτε παρακαλώ να καθαρίσετε το δωμάτιο μου;
(Boríte parakaló na katharísete to domátio mu?)

Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Δεν θέλω το δωμάτιο να καθαριστεί αυτή τη στιγμή.
(Den thélo to domátio na katharistí aftí ti stigmí.)

Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta
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Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Μπορείτε να φέρετε ακόμα μια
κουβέρτα/πετσέτα/μαξιλάρα; (Boríte na férete akóma
mya kuvérta/petséta/maxilára?)

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να το πάρετε αυτό
στο πλυσταριό για να καθαριστεί; (Tha borúsate na to
párete aftó sto plistaryó ya na katharistí?)

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Θα ήθελα να κάνω τσεκ άουτ, παρακαλώ. (Tha íthela
na káno tsek áut, parakaló.)

Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Απολαύσαμε πραγματικά τη διαμονή μας εδώ.
(Apoláfsame pragmatiká ti diamoní mas edó.)

Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi kreikka
Haluaisin vaihtaa huonetta. Θα ήθελα ένα διαφορετικό δωμάτιο. (Tha íthela éna

diaforetikó domátio.)
Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Η θέρμανση δεν λειτουργεί. (I thérmansi den liturgí.)
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. (O klimatismós den
liturgí.)

Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Το δωμάτιο είναι πολύ θορυβώδες. (To domátio íne
polí thorivódes.)

Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Το δωμάτιο μυρίζει άσχημα. (To domátio mirízi
ásxima.)

Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa
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Pyysin savuttoman huoneen. Ζήτησα ένα δωμάτιο για μη καπνίζοντες. (Ζítisa éna

domátio ya mi kapnízontes.)
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Ζήτησα ένα δωμάτιο με θέα. (Ζítisa éna domátio me
théa.)

Valitus

Avaimeni ei toimi Το κλειδί μου δεν λειτουργεί. (To klidí mu den liturgí.)
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Το παράθυρο δεν ανοίγει. (To paráthiro den anígi.)
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Το δωμάτιο δεν έχει καθαριστεί. (To domátio den éhi
katharistí.)

Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Υπάρχουν ποντικοί / αρουραίοι / έντομα στο δωμάτιο.
(Ipárhun pontikí / aruréi / éntoma sto domátio.)

Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. (Den ipárhi zestó neró.)
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Δεν έλαβα την κλήση αφύπνισης μου. (Den élava tin
klísi afípnisis mu.)

Valitus

Olette laskuttaneet liikaa. Ο λογαριασμός έχει υπερχρεωθεί. (O logaryasmós éhi
iperhreothí.)

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Ο γείτονάς μου είναι πολύ θορυβώδης. (O gítonas mu
íne polí thorivódis.)

Valitus
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