
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska tjeckiska
Var hittar jag  ___? Kde můžu najít ___?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ... pokoj k pronájmu?
Typ av logi

... ett vandrarhem? ... hostel?
Typ av logi

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

... ett bed-and-breakfast? ... pokoj se snídaní?
Typ av logi

... en campingplats? ... kemp?
Typ av logi

Hur är priserna där? Jaké jsou tam ceny?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska tjeckiska
Har ni några lediga rum? Máte nějaké volné pokoje?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Kolik stojí pokoj pro ___ lidí?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Chtěl(a) bych si zarezervovat ___.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ... pokoj pro dva?
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ... pokoj pro jednoho.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... pokoj pro ___ lidí.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ... nekuřácký pokoj.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... dvoulůžkem.
säng för två

... skilda sängar. ... oddělenými postelemi.
enskilda sängar

... en balkong. ... balkónem.
 

... ett angränsande badrum. ... vlastní koupelnou.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ... výhledem na moře.
Rummet har havsutsikt

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

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

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Máte nějaké speciální pokoje pro postižené?
Be om ett rum särskilt anpassat för handikappade

Sida 2 23.05.2023



Resa
Logi
Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har
ni några rum som är anpassade för detta?

Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte
dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?

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

Kan jag få se rummet först? Můžu ten pokoj nejdříve vidět?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? Je snídaně v ceně?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Jsou povolena domácí zvířata?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Máte k dispozici garáž/parkoviště?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Máte bezpečnostní skříňky/sejf?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska tjeckiska
Var hittar jag rum nummer ___? Kde můžu najít pokoj číslo ___?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! Klíč od pokoje číslo ___, prosím!
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Ptal se někdo po mě?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Kde se můžu přihlásit na exkurzi?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Kde si můžu zavolat?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Kdy se podává snídaně?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Prosím probuďte mě zítra v___.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Můžete zavolat taxi, prosím?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Můžu tady používat internet?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace poblíž?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Mohli byste mi prosím uklidit pokoj?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Teď nechci uklidit pokoj.
Be om att rummet städas senare

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

Mohli byste mi prosím přinést další deku/polštář/ručník?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na vyprání?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Opravdu jsme si to tady užili.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska tjeckiska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Chtěl(a) bych jiný pokoj.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Nefunguje topení.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Nefunguje klimatizace.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Ten pokoj je velmi hlučný.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Ten pokoj smrdí.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Požaduji nekuřácký pokoj.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Požaduji pokoj s výhledem.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Můj klíč nefunguje
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Okno se nedá otevřít.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. Pokoj ještě nebyl uklizen.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. V pokoji jsou myši/krysy/brouci.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Neteče teplá voda.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Ten účet je předražený.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Můj soused je příliš hlučný.
Klagomål
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