
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Puola
Mistä löytäisin ___? Gdzie znajdę ___?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... pokój do wynajęcia?
Majoituspaikka

...hostellin? ... hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... pensjonat oferujący zakwaterowanie ze śniadaniem?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... plac kempingowy?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Jakie są tam ceny?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Puola
Onko teillä vapaita huoneita? Czy mają Państwo wolne pokoje?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Ile kosztuje pokój ___-osobowy?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować ___.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... pokój dwuosobowy.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... pokój jednoosobowy.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... pokój ___-osobowy.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... pokój dla niepalących.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój z ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... podwójnym łóżkiem.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... osobnymi łóżkami.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... balkonem.
 

...kylpyhuoneella. ... łazienką.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... widokiem na ocean.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... dostawką.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój na ___
dzień/dni / tydzień/tygodni.

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Czy mają Państwo pokoje przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych?

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

Jestem uczulony/uczulona na ____ [kurz/sierść
zwierząt]. Czy mają Państwo pokoje przystosowane do
potrzeb alergików?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Czy mógłbym/mogłabym najpierw zobaczyć pokój?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Czy ręczniki/pościel są wliczone w cenę?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Czy przyjmują Państwo zwierzęta domowe?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Czy jest do dyspozycji garaż/parking?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Czy pokoje są wyposażone w zamykane szafki/sejf?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Puola
Mistä löydän huoneen numero ___? Przepraszam, gdzie jest pokój numer ___?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? Poproszę klucz do pokoju numer ___ .
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Pytał ktoś o mnie?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Gdzie mogę zapisać się na wycieczkę?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua
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Mistä voin soittaa? Skąd mogę zadzwonić?

Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee

Milloin aamiainen tarjoillaan? O której jest śniadanie?
Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Proszę mnie obudzić jutro o ___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wezwać dla mnie
taksówkę?

Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Czy mogę skorzystać tu z internetu?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Czy może Pani/Pani polecić jakąś dobrą restaurację w
pobliżu?

Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Proszę o posprzątanie mojego pokoju.
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Proszę teraz nie sprzątać mojego pokoju.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi dodatkowy
koc/dodatkową poduszkę/dodatkowy ręcznik?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani zanieść to do pralni?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Chciał(a)bym się wymeldować.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Bardzo nam się tutaj podobało.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa
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Majoittuminen - Valitukset
Suomi Puola
Haluaisin vaihtaa huonetta. Chcę zmienić pokój.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Ogrzewanie nie działa.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Klimatyzacja nie działa.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. W pokoju jest bardzo głośno.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. W pokoju nieprzyjemnie pachnie.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Prosiłem/Prosiłam o pokój dla niepalących.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Prosiłem/Prosiłam o pokój z widokiem.
Valitus

Avaimeni ei toimi Mój klucz nie pasuje.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Okno się nie otwiera.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Pokój nie był posprzątany.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. W pokoju są myszy / szczury / pluskwy.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Nie ma ciepłej wody.
Valitus
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En saanut herätyssoittoa. Nie zadzwoniono, by mnie obudzić z rana.

Valitus

Olette laskuttaneet liikaa. Rachunek jest za wysoki.
Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Mój sąsiad zbyt głośno się zachowuje.
Valitus
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