
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska finska
Var hittar jag  ___? Mistä löytäisin ___?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ...vuokrahuoneen?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ...hostellin?
Typ av logi

... ett hotell? ...hotellin?
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ...B&amp;B:n?
Typ av logi

... en campingplats? ...leirintäalueen?
Typ av logi

Hur är priserna där? Minkä hintainen se on?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska finska
Har ni några lediga rum? Onko teillä vapaita huoneita?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Paljonko maksaa huone ___henkilölle?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Haluaisin varata __.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ...kahden hengen huoneen.
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ...yhden hengen huoneen.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ...huoneen __ henkilölle.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ...savuttoman huoneen.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Haluaisin huoneen ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ...parisängyllä
säng för två

... skilda sängar. ...erillisillä sängyillä.
enskilda sängar

... en balkong. ...parvekkeella.
 

... ett angränsande badrum. ...kylpyhuoneella.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ...merinäköalalla.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ...lisäpedillä.
Be om ytterligare en säng i rummet

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

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?
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?

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

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

Kan jag få se rummet först? Saanko nähdä huoneen ensin?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Sallitaanko eläimet?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska finska
Var hittar jag rum nummer ___? Mistä löydän huoneen numero ___?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Onko kukaan kysellyt minua?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Missä voin ilmoittautua retkelle?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Mistä voin soittaa?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Milloin aamiainen tarjoillaan?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Voiko täällä käyttää internetiä?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Voisitteko siivota huoneeni?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt
Be om att rummet städas senare

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

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Viihdyimme täällä oikein hyvin.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska finska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Huoneeni lämmitys ei toimi.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Ilmastointi ei toimi.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Huone on kamalan meluisa.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Huone haisee pahalta.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Pyysin savuttoman huoneen.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Pyysin näköalallisen huoneen.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Avaimeni ei toimi
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Ikkuna ei aukea.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. Huonettani ei ole siivottu.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. En saanut herätyssoittoa.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Olette laskuttaneet liikaa.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Seinänaapurini on liian äänekäs.
Klagomål

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 6 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

