
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska ungerska
Var hittar jag  ___? Hol találom a _____?

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? ... kiadó szoba?
Typ av logi

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

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

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

... en campingplats? ...kemping?
Typ av logi

Hur är priserna där? Milyenek az árak itt?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska ungerska
Har ni några lediga rum? Van szabad szobájuk?

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. Szeretnék foglalni _____.
Boka ett specifikt rum

... ett dubbelrum. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Rum för två personer
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... ett enkelrum. ...egyszemélyes szoba

Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ...egy ______ személyes szobát.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ...egy nemdohányzó szobát.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ...franciaágy.
säng för två

... skilda sängar. ...külön ágy.
enskilda sängar

... en balkong. ...erkély.
 

... ett angränsande badrum. ...szoba fürdőszobával.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. ....kilátás az óceánra.
Rummet har havsutsikt

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

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

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?
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?

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

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

Kan jag få se rummet först? Megnézhetném a szobát először?
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? A reggeli benne van az árban?
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? Állatok megengedettek a szobában?
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? Van parkolójuk?
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska ungerska
Var hittar jag rum nummer ___? Hol találom a ___-as szobát?

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

Nyckeln till rum nummer __, tack! A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? Keresett valaki?
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? Hol telefonálhatok?
Fråga var den allmänna telefonen finns
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När serveras frukosten? Hánykor van a reggeli?

Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.

Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? Hívna nekem egy taxit kérem?
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? Használhatom az internetet?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? Kitakarítanák a szobámat?
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Be om att rummet städas senare

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

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

Kimosatná ezt, kérem?

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. Ki szeretnék jelentkezni.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska ungerska

Sida 4 23.05.2023



Resa
Logi
Jag skulle vilja ha ett annat rum. Szeretnék egy másik szobát.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. Nem működik a fűtés.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. Nem működik a légkondicionáló.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. Nagyon hangos a szoba.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. Rossz szaga van a szobának.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. Nemdohányzó szobát kértem.
Klagomål

Jag bad om ett rum med havsutsikt. Én egy szobát kilátással kértem.
Klagomål

Min nyckel fungerar inte. Nem működik a kulcsom.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. A szoba nem volt kitakarítva.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. Nincs meleg víz.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. Nem ébresztettek fel.
Klagomål
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Räkningen är för hög. A számla túl nagy /túl van számlázva.

Klagomål

Min granne är för högljudd. Túl hangos a szomszédom.
Klagomål
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