
Podróże
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - 
esperanto duński
Kie mi povas trovi ___? Hvor kan jeg finde ___?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... et værelse som man kan leje?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... et vandrehjem?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... et hotel?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... en overnatning med morgenmad?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... en camping plads?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? Hvordan er priserne der?
Peti pri la prezoj

Zakwaterowanie - 
esperanto duński
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Har I nogle ledige værelser?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. Jeg vil gerne booke ___.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ... et dobbeltværelse.
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ... et enkeltværelse.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... et værelse til ___ mennesker.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ... et ikke ryger værelse.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... en dobbeltseng.
lito por du

... apartaj litoj. ... seperate senge.
solaj litoj

... balkono. ... en balkon.
 

... apuda banĉambro. ... et tilstødende badeværelse.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ... havudsigt.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... en ekstra seng.
Peti ĉambron kun ekstra lito

Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___
nokto(j)/semajno(j).

Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

Peti pri specialaj ĉambroj por handikapuloj
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Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj].
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?

Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle
specielle ledige værelser?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Må jeg se værelset først?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? Er morgenmad inkluderet?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Er dyr tilladt?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Har I en garage/parkeringsplads?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Har I et pengeskab?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Zakwaterowanie - 
esperanto duński
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? Hvor kan finde værelse nummer ___?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! Nøglen til værelset ___, tak!
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Er der nogen som har spurgt efter mig?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Hvor kan melde mig til udflugten henne?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Hvor kan jeg ringe fra?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? Hvornår bliver morgenmaden serveret?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Væk mig venligst i morgen klokken ___.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Kan du venligst ringe efter en taxa?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? Kan jeg bruge internettet her?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Kan du anbefale en god restaurant tæt på?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Kan du venligst gøre mit værelse rent?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde
med?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få
det vasket?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Vi har virkelig nydt vores ophold her.
Komplimenti la hotelon

Zakwaterowanie - 
esperanto duński
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Mi ŝatus alian ĉambron. Jeg vil gerne have et andet værelse.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. Varmen virker ikke.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. Air conditionen virker ikke.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. Værelset er meget larmende.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. Værelset lugter dårligt.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. Min nøgle virker ikke.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. Vinduet kan ikke åbnes.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. Værelset er ikke blevet gjort rent.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Der er mus / rotter / insekter på værelset.
Plendo

Ne estas varma akvo. Der er ikke noget varmt vand.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. Jeg modtog ikke min telefonvækning.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita Regningen er over prisen.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Min nabo er for larmende.
Plendo
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