
Podróże
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - 
esperanto szwedzki
Kie mi povas trovi ___? Var hittar jag  ___?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... ett rum att hyra?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... ett vandrarhem?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... ett hotell?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... ett bed-and-breakfast?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... en campingplats?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? Hur är priserna där?
Peti pri la prezoj

Zakwaterowanie - 
esperanto szwedzki
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Har ni några lediga rum?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. Jag skulle vilja boka ___.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ... ett dubbelrum.
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ... ett enkelrum.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... ett rum för ___ personer.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ... ett rum med rökförbud.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... dubbelsäng.
lito por du

... apartaj litoj. ... skilda sängar.
solaj litoj

... balkono. ... en balkong.
 

... apuda banĉambro. ... ett angränsande badrum.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

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

... ekstra lito. ... extrasäng.
Peti ĉambron kun ekstra lito

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

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

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

Har ni några handikappanpassade rum?

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

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

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Kan jag få se rummet först?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? Är frukosten inkluderad?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Är husdjur tillåtna?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Zakwaterowanie - 
esperanto szwedzki
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? Var hittar jag rum nummer ___?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Har någon frågat efter mig?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? När serveras frukosten?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? Går det att använda internet här?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. Jag vill inte att rummet städas just nu.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

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

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Komplimenti la hotelon

Zakwaterowanie - 
esperanto szwedzki
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Mi ŝatus alian ĉambron. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. Värmen fungerar inte.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. Rummet är väldigt högljutt.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. Rummet luktar illa.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Jag bad om ett rökfritt rum.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. Min nyckel fungerar inte.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. Det går inte att öppna fönstret.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. Rummet har inte städats.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Plendo

Ne estas varma akvo. Det finns inget varmvatten.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. Jag fick inte mitt väckningssamtal.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita Räkningen är för hög.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Min granne är för högljudd.
Plendo
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