
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska japanska
Var hittar jag  ___? ___はどこで探せますか?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? 宿泊できる部屋はありますか?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ...ホステル?
Typ av logi

... ett hotell? ...ホテル?
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ...朝食付き民宿?
Typ av logi

... en campingplats? ...キャンプ場?
Typ av logi

Hur är priserna där? そこの宿泊値段はいくらですか?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska japanska
Har ni några lediga rum? 空いている部屋はありますか?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? __人用の部屋はいくらですか?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. ___を予約したいです
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ...ダブルルーム
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ...シングルルーム

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ___人用の部屋
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ...禁煙の部屋
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. ___の部屋を予約したいです
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ...ツインベッド
säng för två

... skilda sängar. ...別々のベッド
enskilda sängar

... en balkong. ...バルコニー
 

... ett angränsande badrum. ...隣接するバスルーム
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ...オーシャンビュー
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ...エキストラベッド
Be om ytterligare en säng i rummet

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

___箔/週間部屋を予約したいです

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? 障害者用の特別な部屋はありますか?
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?

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

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

Kan jag få se rummet först? 最初に部屋を見てもいいですか?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? 朝食は含まれますか?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? タオル/シーツは含まれますか?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? 動物は許可されていますか?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? 駐車場はありますか?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? 金庫はありますか?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska japanska
Var hittar jag rum nummer ___? ___号室はどこですか?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! ___号室の部屋の鍵をお願いします！
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? 誰か私にメッセージを残しましたか?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt
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Var kan jag ringa ett telefonsamtal? どこで電話できますか?

Fråga var den allmänna telefonen finns

När serveras frukosten? いつ朝食が食べれますか?
Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

明日___に起こしてください

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? タクシーを呼んでいただけますか?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? インターネットを使ってもいいですか?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

近くにおすすめのレストランはありますか?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? 私の部屋を掃除していただけますか?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. 今は部屋を掃除してほしくないです
Be om att rummet städas senare

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

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. チェックアウトをお願いします
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. ここでの滞在を楽しむことができました。
Beröm hotellet medan ni checkar ut
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Logi - Klagomål
svenska japanska
Jag skulle vilja ha ett annat rum. 別の部屋をお願いします

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. 暖房が効きません
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. 冷房が効きません
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. 部屋がとても騒がしい
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. 部屋がくさいです
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. 禁煙室を希望しました
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. 眺めのいい部屋を希望しました
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. 鍵が壊れています
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. 窓が開きません
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. 部屋が掃除されていません
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. ねずみ/虫が部屋にいます
Klagomål

Det finns inget varmvatten. 温水が出ません
Klagomål
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Jag fick inte mitt väckningssamtal. モーニングコールを受け取りませんでした

Klagomål

Räkningen är för hög. 過剰請求されました
Klagomål

Min granne är för högljudd. 隣人がうるさいです
Klagomål
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