
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Ranska
Mistä löytäisin ___? Où puis-je trouver ___ ?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... une chambre à louer ?
Majoituspaikka

...hostellin? ... une auberge de jeunesse ?
Majoituspaikka

...hotellin? ... un hôtel ?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... une chambre d'hôtes ?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... un camping ?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Quels sont les prix là-bas ?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Ranska
Onko teillä vapaita huoneita? Avez-vous des chambres libres ?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Combien coûte une chambre pour ___ personnes ?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Je voudrais réserver ___.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... une chambre double.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... une chambre simple.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ...une chambre pour ___ personnes.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... une chambre non-fumeur.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Je voudrais réserver une chambre avec ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... avec un lit double.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... lits séparés.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... un balcon.
 

...kylpyhuoneella. ... avec salle de bain.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... vue sur l'océan.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... un lit supplémentaire.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Je voudrais réserver une chambre pour ___
nuit(s)/semaine(s).

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Avez-vous des chambres pour personnes handicapées
?

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

Je suis allergique au/à la ___ [poussière/animaux]. Avez-
vous des chambres spéciales disponibles ?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Je peux voir la chambre d'abord ?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Le petit-déjeuner est inclus ?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Les serviettes/draps sont inclus(es) ?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Les animaux sont-ils autorisés ?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Y a-t-il un parking ?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Avez-vous un coffre-fort ?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Ranska
Mistä löydän huoneen numero ___? Où se trouve la chambre ___ ?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? La clé de la chambre ___, s'il vous plaît !
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Y a-t-il des messages pour moi ?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Où puis-je téléphoner ?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? À quelle heure est servi le petit-déjeuner ?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Merci de me réveiller demain matin à ___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Y a-t-il une connexion internet ici ?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Y a-t-il de bons restaurants aux alentours que vous
recommandez ?

Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Pourriez-vous nettoyer ma chambre ?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Je ne souhaite pas que la chambre soit nettoyée dans
l'immédiat.

Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Pourriez-vous m'apporter un(e) autre
couverture/oreiller/serviette ?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Pourriez-vous faire nettoyer cela ?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Je voudrais régler la note, s'il vous plaît.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Nous avons passé un très bon séjour ici.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Ranska
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Je voudrais une autre chambre.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Le chauffage ne fonctionne pas.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. La climatisation ne fonctionne pas.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. La chambre est très bruyante.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. La chambre sent mauvais.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. J'avais demandé une chambre non-fumeur.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. J'avais demandé une chambre avec vue.
Valitus

Avaimeni ei toimi Ma clé ne fonctionne pas.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. La fenêtre ne s'ouvre pas.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. La chambre n'a pas été nettoyée.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Il n'y a pas d'eau chaude.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Vous m'avez surfacturé(e).

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Mon voisin est trop bruyant.
Valitus
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