
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska rumänska
Var hittar jag  ___? Cum pot ajunge la ___ ?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ...o cameră liberă?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ...o gazdă?
Typ av logi

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

... ett bed-and-breakfast? ... o cameră de oaspeți?
Typ av logi

... en campingplats? ... un loc de campat?
Typ av logi

Hur är priserna där? Cum sunt prețurile acolo?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska rumänska
Har ni några lediga rum? Aveți camere libere?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Aș dori să rezerv ___.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ... o cameră dublă.
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ... o cameră de o persoană.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... o cameră pentru ___ persoane.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ... o cameră pentru nefumători.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... cu un pat dublu
säng för två

... skilda sängar. ... paturi separate.
enskilda sängar

... en balkong. ... un balcon.
 

... ett angränsande badrum. ... cu baie adiacentă.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ... cu vedere la ocean.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ... un pat suplimentar.
Be om ytterligare en säng i rummet

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?
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?

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

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

Kan jag få se rummet först? Pot să văd camera înainte?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? Micul dejun este inclus?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Sunt permise animalele de companie?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Aveți loc de parcare/garaj?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Aveți un seif?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska rumänska
Var hittar jag rum nummer ___? Unde este camera ___ ? 

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! Cheia pentru camera ___, vă rog!
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Cum mă pot înscrie la excursie?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Unde pot da un telefon?
Fråga var den allmänna telefonen finns

Sida 3 23.05.2023



Resa
Logi
När serveras frukosten? La ce oră se servește micul dejun?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Mă pot conecta la internet aici?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.
Be om att rummet städas senare

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Puteți să duceți aceasta la spălătorie?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Aș dori să achit factura, vă rog.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Chiar ne-am simțit bine aici.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska rumänska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Aș dori o altă cameră.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Căldura nu funcționează.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Aerul condiționat nu funcționează.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Camera este foarte gălăgioasă.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Camera miroase urât.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Am solicitat o cameră cu vedere.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Cheia mea nu funcționează.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Fereastra nu se deschide.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. Camera nu a fost curățată.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Nu este apă caldă.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Nu am primit apelul de trezire.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Factura este prea mare.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Vecinul meu este prea gălăgios.
Klagomål
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