
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Tanska
Mistä löytäisin ___? Hvor kan jeg finde ___?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... et værelse som man kan leje?
Majoituspaikka

...hostellin? ... et vandrehjem?
Majoituspaikka

...hotellin? ... et hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... en overnatning med morgenmad?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... en camping plads?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Hvordan er priserne der?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Tanska
Onko teillä vapaita huoneita? Har I nogle ledige værelser?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Jeg vil gerne booke ___.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... et dobbeltværelse.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... et enkeltværelse.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... et værelse til ___ mennesker.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... et ikke ryger værelse.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... en dobbeltseng.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... seperate senge.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... en balkon.
 

...kylpyhuoneella. ... et tilstødende badeværelse.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... havudsigt.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... en ekstra seng.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

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

Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle
specielle ledige værelser?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Må jeg se værelset først?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Er morgenmad inkluderet?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Er dyr tilladt?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Har I en garage/parkeringsplads?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Har I et pengeskab?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Tanska
Mistä löydän huoneen numero ___? Hvor kan finde værelse nummer ___?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? Nøglen til værelset ___, tak!
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Er der nogen som har spurgt efter mig?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Hvor kan melde mig til udflugten henne?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Hvor kan jeg ringe fra?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Hvornår bliver morgenmaden serveret?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Væk mig venligst i morgen klokken ___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Kan du venligst ringe efter en taxa?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Kan jeg bruge internettet her?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Kan du anbefale en god restaurant tæt på?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Kan du venligst gøre mit værelse rent?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde
med?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få
det vasket?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Vi har virkelig nydt vores ophold her.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Tanska
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Jeg vil gerne have et andet værelse.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Varmen virker ikke.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Air conditionen virker ikke.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Værelset er meget larmende.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Værelset lugter dårligt.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
Valitus

Avaimeni ei toimi Min nøgle virker ikke.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Vinduet kan ikke åbnes.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Værelset er ikke blevet gjort rent.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Der er mus / rotter / insekter på værelset.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Der er ikke noget varmt vand.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Jeg modtog ikke min telefonvækning.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Regningen er over prisen.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Min nabo er for larmende.
Valitus
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