
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska turkiska
Var hittar jag  ___? Nereden __ bulabilirim?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? kiralamak için ... oda?
Typ av logi

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

... ett hotell? ... bir otel?
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ... bir oda artı kahvaltı?
Typ av logi

... en campingplats? ... bir kamp alanı?
Typ av logi

Hur är priserna där? Orada fiyatlar ne civarda?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska turkiska
Har ni några lediga rum? Boş odanız var mı?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? __ kişi için bir oda ne kadar?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. __ ayırtmak istiyorum.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ... çift kişilik bir oda.
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ... tek kişilik bir oda.

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... __ kişi için bir oda.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ... bir sigara içilmeyen oda.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. __li bir oda ayırtmak istiyorum.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... bir ikiz yatak.
säng för två

... skilda sängar. ... ayrı yataklar.
enskilda sängar

... en balkong. ... bir balkon.
 

... ett angränsande badrum. ... bir bitişik banyo.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ... bir okyanus manzarası.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ... bir extra yatak.
Be om ytterligare en säng i rummet

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Engelliler için özel odanız var mı?
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?

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

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

Kan jag få se rummet först? Önce odayı görebilir miyim?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? Kahvaltı dahil mi?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Evcil hayvanlar girebilir mi?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Park yeriniz var mı?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Güvenli kutular var mı?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska turkiska
Var hittar jag rum nummer ___? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! __ oda numarı için anahtar lütfen.
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Beni soran oldu mu?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Gezi için nereden kaydolabilirim?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Nereden bir arama yapabilirim?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Burada internet kullanabilir miyim?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Be om att rummet städas senare

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

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska turkiska
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Jag skulle vilja ha ett annat rum. Başka bir oda istiyorum.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Isıtma sistemi çalışmıyor.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Havalandırma çalışmıyor.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Oda çok sesli.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Oda kötü kokuyor.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Manzaralı bir oda istemiştim.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Anahtarım çalışmıyor.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Pencere açılmıyor.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. Oda temizlenmemiş.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Sıcak su yok.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Uyandırma hizmeti yapılmadı.
Klagomål
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Räkningen är för hög. Hesap fazla hesaplanmış.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Komşum çok sesli.
Klagomål
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