
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Turkki
Mistä löytäisin ___? Nereden __ bulabilirim?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? kiralamak için ... oda?
Majoituspaikka

...hostellin? ... bir hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... bir otel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... bir oda artı kahvaltı?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... bir kamp alanı?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Orada fiyatlar ne civarda?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Turkki
Onko teillä vapaita huoneita? Boş odanız var mı?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? __ kişi için bir oda ne kadar?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. __ ayırtmak istiyorum.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... çift kişilik bir oda.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... tek kişilik bir oda.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... __ kişi için bir oda.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... bir sigara içilmeyen oda.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. __li bir oda ayırtmak istiyorum.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... bir ikiz yatak.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... ayrı yataklar.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... bir balkon.
 

...kylpyhuoneella. ... bir bitişik banyo.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... bir okyanus manzarası.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... bir extra yatak.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Engelliler için özel odanız var mı?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Önce odayı görebilir miyim?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? Kahvaltı dahil mi?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Evcil hayvanlar girebilir mi?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Park yeriniz var mı?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Güvenli kutular var mı?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Turkki
Mistä löydän huoneen numero ___? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? __ oda numarı için anahtar lütfen.
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Beni soran oldu mu?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Gezi için nereden kaydolabilirim?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Nereden bir arama yapabilirim?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Burada internet kullanabilir miyim?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Turkki
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Başka bir oda istiyorum.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Isıtma sistemi çalışmıyor.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Havalandırma çalışmıyor.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Oda çok sesli.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Oda kötü kokuyor.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Manzaralı bir oda istemiştim.
Valitus

Avaimeni ei toimi Anahtarım çalışmıyor.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Pencere açılmıyor.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. Oda temizlenmemiş.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Sıcak su yok.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Uyandırma hizmeti yapılmadı.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Hesap fazla hesaplanmış.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Komşum çok sesli.
Valitus
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