
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Unkari
Mistä löytäisin ___? Hol találom a _____?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... kiadó szoba?
Majoituspaikka

...hostellin? ...hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... egy hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ....bed and breakfast?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ...kemping?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Milyenek az árak itt?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Unkari
Onko teillä vapaita huoneita? Van szabad szobájuk?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Szeretnék foglalni _____.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Huone kahdelle hengelle
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Matkustaminen
Majoittuminen
...yhden hengen huoneen. ...egyszemélyes szoba

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ...egy ______ személyes szobát.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ...egy nemdohányzó szobát.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ...franciaágy.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ...külön ágy.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ...erkély.
 

...kylpyhuoneella. ...szoba fürdőszobával.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ....kilátás az óceánra.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... pótágy.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Megnézhetném a szobát először?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? A reggeli benne van az árban?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Állatok megengedettek a szobában?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Van parkolójuk?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Unkari
Mistä löydän huoneen numero ___? Hol találom a ___-as szobát?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Keresett valaki?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Hol telefonálhatok?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Hánykor van a reggeli?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Hívna nekem egy taxit kérem?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Használhatom az internetet?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Kitakarítanák a szobámat?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

Kimosatná ezt, kérem?

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Ki szeretnék jelentkezni.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Unkari
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Szeretnék egy másik szobát.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. Nem működik a fűtés.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. Nem működik a légkondicionáló.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. Nagyon hangos a szoba.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. Rossz szaga van a szobának.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Nemdohányzó szobát kértem.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Én egy szobát kilátással kértem.
Valitus

Avaimeni ei toimi Nem működik a kulcsom.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. A szoba nem volt kitakarítva.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Nincs meleg víz.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Nem ébresztettek fel.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. A számla túl nagy /túl van számlázva.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Túl hangos a szomszédom.
Valitus
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