
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska danska
Var hittar jag  ___? Hvor kan jeg finde ___?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ... et værelse som man kan leje?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ... et vandrehjem?
Typ av logi

... ett hotell? ... et hotel?
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ... en overnatning med morgenmad?
Typ av logi

... en campingplats? ... en camping plads?
Typ av logi

Hur är priserna där? Hvordan er priserne der?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska danska
Har ni några lediga rum? Har I nogle ledige værelser?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Jeg vil gerne booke ___.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ... et dobbeltværelse.
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ... et enkeltværelse.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... et værelse til ___ mennesker.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ... et ikke ryger værelse.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... en dobbeltseng.
säng för två

... skilda sängar. ... seperate senge.
enskilda sängar

... en balkong. ... en balkon.
 

... ett angränsande badrum. ... et tilstødende badeværelse.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ... havudsigt.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ... en ekstra seng.
Be om ytterligare en säng i rummet

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt
(nätter)/vecka (veckor).

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

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

Be om ett rum särskilt anpassat för handikappade
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Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har
ni några rum som är anpassade för detta?

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

Be om ett särskilt rum p.g.a. allergier

Kan jag få se rummet först? Må jeg se værelset først?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? Er morgenmad inkluderet?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Er dyr tilladt?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Har I en garage/parkeringsplads?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Har I et pengeskab?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska danska
Var hittar jag rum nummer ___? Hvor kan finde værelse nummer ___?

Be om anvisning om hur du tar dig till ett visst rum

Nyckeln till rum nummer __, tack! Nøglen til værelset ___, tak!
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Er der nogen som har spurgt efter mig?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Hvor kan melde mig til udflugten henne?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Hvor kan jeg ringe fra?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Hvornår bliver morgenmaden serveret?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Væk mig venligst i morgen klokken ___.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Kan du venligst ringe efter en taxa?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Kan jeg bruge internettet her?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Kan du anbefale en god restaurant tæt på?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Kan du venligst gøre mit værelse rent?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.
Be om att rummet städas senare

Kan du vara snäll och hämta en
filt/kudde/handduk till?

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

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

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

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Vi har virkelig nydt vores ophold her.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska danska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Jeg vil gerne have et andet værelse.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Varmen virker ikke.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Air conditionen virker ikke.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Værelset er meget larmende.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Værelset lugter dårligt.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Min nøgle virker ikke.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Vinduet kan ikke åbnes.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. Værelset er ikke blevet gjort rent.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Der er mus / rotter / insekter på værelset.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Der er ikke noget varmt vand.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Jeg modtog ikke min telefonvækning.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Regningen er over prisen.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Min nabo er for larmende.
Klagomål
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