
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Saksa
Mistä löytäisin ___? Wo kann ich ___ finden?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... ein Zimmer zu vermieten?
Majoituspaikka

...hostellin? ... ein Hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... ein Hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... eine Frühstückspension?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... ein Campingplatz
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Wie sind die Preise da so?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Saksa
Onko teillä vapaita huoneita? Sind irgendwelche Zimmer frei?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Ich würde gern ___ buchen.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... ein Doppelzimmer.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... ein Einzelzimmer.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... ein Zimmer für ___ Personen.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... ein Nichtraucher-Zimmer.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... ein Doppelbett
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... getrennte Betten
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... ein Balkon
 

...kylpyhuoneella. ... ein angrenzendes Badezimmer.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... mit Meerblick.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... ein weiteres Bett.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Ich würde gern ein Zimmer für ___
Nacht/Nächte/Woche(n) buchen.

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

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

Ich bin allergiesch gegen ___ [Staub/Tierhaare]. Sind
spezielle Zimmer frei?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Kann ich das Zimmer vorher sehen?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Ist Frühstück inklusive?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis inbegriffen?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Sind Tiere erlaubt?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Haben Sie einen Safe?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Saksa
Mistä löydän huoneen numero ___? Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte!
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Hat jemand nach mir gefragt?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Wo kann ich telefonieren?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Um wieviel Uhr gibt es Frühstück?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Können Sie mich bitte um ___ aufwecken?
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Können Sie bitte ein Taxi rufen?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Kann das Internet hier benutzen?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Können Sie gute Restaurants in der Nähe empfehlen?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Ich möchte nicht, dass das Zimmer jetzt sauber
gemacht wird.

Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Könnten Sie mir bitte noch ein(e)
Decke/Kissen/Handtuch bringen?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum Reinigen
bringen?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Ich würde gern auschecken, bitte.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. We haben unseren Aufenthalt hier sehr genossen.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Saksa
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Ich hätte gern ein anderes Zimmer.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Die Heizung funktioniert nicht.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Das Zimmer ist sehr laut.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Das Zimmer riecht komisch.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten.
Valitus

Avaimeni ei toimi Der Schlüssel funktioniert nicht.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Das Fenster lässt sich nicht öffnen.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem Zimmer.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Es gibt kein heißes Wasser.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Ich habe keinen Weckruf bekommen.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Mir wurde zu viel berechnet.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Mein Nachbar ist zu laut.
Valitus
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