
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska italienska
Var hittar jag  ___? Dove posso trovare ___?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ... una camera in affitto?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ... un ostello?
Typ av logi

... ett hotell? ... un albergo?
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ... un bed and breakfast?
Typ av logi

... en campingplats? ... un campeggio?
Typ av logi

Hur är priserna där? Che prezzi hanno là?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska italienska
Har ni några lediga rum? Avete camere libere?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Quanto costa una camera per ___ persone?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Vorrei prenotare ___.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ... una camera doppia.
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ... una camera singola.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... una camera per ___.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ... una camera non fumatori.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Vorrei prenotare una camera con ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... un letto matrimoniale.
säng för två

... skilda sängar. ... letti separati.
enskilda sängar

... en balkong. ... un balcone
 

... ett angränsande badrum. ... bagno annesso.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ... vista sul mare.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ... un letto in più.
Be om ytterligare en säng i rummet

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

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Avete camere per persone disabili?
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?

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

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

Kan jag få se rummet först? Posso vedere prima la camera?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? La colazione è inclusa?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Sono permessi gli animali domestici?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Avete un garage/parcheggio?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska italienska
Var hittar jag rum nummer ___? Dov'è la camera numero ___?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! La chiave per la camera numero ___!
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Qualcuno mi ha cercato?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Dove posso iscrivermi per le gite?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Dov'è il telefono pubblico?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Quando servite la colazione?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Potete svegliarmi domani alle ___?

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Potete chiamare un taxi?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? C'è la connessione internet qui?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Potete pulire la mia camera?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Non voglio che la camera sia pulita ora.
Be om att rummet städas senare

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

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Potete portare questo vestito in lavanderia?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Ci siamo trovati molto bene qui.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska italienska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Vorrei un'altra camera.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Il riscaldamento non funziona.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. L'aria condizionata non funziona.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. La camera è molto rumorosa.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. La camera ha un cattivo odore.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Avevo chiesto una camera con vista.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. La mia chiave non entra nella serratura.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. La finestra non si apre.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. La camera non è stata pulita.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Non c'è l'acqua calda.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Ci avete fatto pagare troppo.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Klagomål
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