
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Tšekki
Mistä löytäisin ___? Kde můžu najít ___?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... pokoj k pronájmu?
Majoituspaikka

...hostellin? ... hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... pokoj se snídaní?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... kemp?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Jaké jsou tam ceny?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Tšekki
Onko teillä vapaita huoneita? Máte nějaké volné pokoje?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Kolik stojí pokoj pro ___ lidí?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Chtěl(a) bych si zarezervovat ___.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... pokoj pro dva?
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... pokoj pro jednoho.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... pokoj pro ___ lidí.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... nekuřácký pokoj.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... dvoulůžkem.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... oddělenými postelemi.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... balkónem.
 

...kylpyhuoneella. ... vlastní koupelnou.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... výhledem na moře.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... přistýlkou.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Máte nějaké speciální pokoje pro postižené?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte
dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Můžu ten pokoj nejdříve vidět?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Je snídaně v ceně?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Jsou povolena domácí zvířata?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Máte k dispozici garáž/parkoviště?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Máte bezpečnostní skříňky/sejf?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Tšekki
Mistä löydän huoneen numero ___? Kde můžu najít pokoj číslo ___?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? Klíč od pokoje číslo ___, prosím!
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Ptal se někdo po mě?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Kde se můžu přihlásit na exkurzi?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Kde si můžu zavolat?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Kdy se podává snídaně?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Prosím probuďte mě zítra v___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Můžete zavolat taxi, prosím?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Můžu tady používat internet?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Mohl byste nám doporučit dobré restaurace poblíž?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Mohli byste mi prosím uklidit pokoj?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Teď nechci uklidit pokoj.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Mohli byste mi prosím přinést další deku/polštář/ručník?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na vyprání?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Opravdu jsme si to tady užili.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Tšekki
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Chtěl(a) bych jiný pokoj.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Nefunguje topení.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Nefunguje klimatizace.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Ten pokoj je velmi hlučný.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Ten pokoj smrdí.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Požaduji nekuřácký pokoj.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Požaduji pokoj s výhledem.
Valitus

Avaimeni ei toimi Můj klíč nefunguje
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Okno se nedá otevřít.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Pokoj ještě nebyl uklizen.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. V pokoji jsou myši/krysy/brouci.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Neteče teplá voda.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Ten účet je předražený.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Můj soused je příliš hlučný.
Valitus

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

