
Podróże
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania
polski niderlandzki
Gdzie znajdę ___? Waar kan ik ___ vinden?

Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania

... pokój do wynajęcia? ... een kamer te huur?
Rodzaj zakwaterowania

... hostel? ... een hostel?
Rodzaj zakwaterowania

... hotel? ... een hotel?
Rodzaj zakwaterowania

... pensjonat oferujący zakwaterowanie ze
śniadaniem?

... een bed-and-breakfast?

Rodzaj zakwaterowania

... plac kempingowy? ... een camping?
Rodzaj zakwaterowania

Jakie są tam ceny? Hoe zijn de prijzen daar?
Pytanie o koszty

Zakwaterowanie - Rezerwacja
polski niderlandzki
Czy mają Państwo wolne pokoje? Heeft u kamers beschikbaar?

Pytanie o wolne pokoje

Ile kosztuje pokój ___-osobowy? Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Pytanie o cenę pokoju

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować ___. Ik wil graag ___ boeken.
Rezerwacja

... pokój dwuosobowy. ... een tweepersoonskamer.
Pokój dla dwóch osób
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... pokój jednoosobowy. ... een eenpersoonskamer.

Pokój dla jednej osoby

... pokój ___-osobowy. ... een kamer voor ___ personen.
Pokój dla X osób

... pokój dla niepalących. ... een niet-roken kamer.
Pokój dla niepalących

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój z
___.

Ik wil graag een kamer boeken met ___.

Rezerwacja pokoju z dodatkowymi wygodami

... podwójnym łóżkiem. ... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
Łóżko dla dwóch osób

... osobnymi łóżkami. ... aparte bedden.
Pojedyncze łóżka

... balkonem. ... een balkon.
 

... łazienką. ... een eigen badkamer.
Pokój ma własną łazienkę

... widokiem na ocean. ... zeezicht.
Z okna pokoju widać ocean

... dostawką. ... een extra bed.
Proszenie o dodatkowe łóżko w pokoju

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój na
___ dzień/dni / tydzień/tygodni.

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Rezerwacja konkretnej liczby noclegów

Czy mają Państwo pokoje przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych?

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?

Pytanie o pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Jestem uczulony/uczulona na ____ [kurz/sierść
zwierząt]. Czy mają Państwo pokoje
przystosowane do potrzeb alergików?

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u
toevallig speciale kamers beschikbaar?

Pytanie o pokoje przystosowane do potrzeb alergików

Czy mógłbym/mogłabym najpierw zobaczyć
pokój?

Kan ik de kamer bekijken?

Chcemy zobaczyć pokój przed ostateczną rezerwacją

Czy śniadanie jest wliczone w cenę? Is ontbijt inbegrepen?
Pytanie czy śniadanie jest zawarte w cenie pokoju

Czy ręczniki/pościel są wliczone w cenę? Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Pytanie czy ręczniki i pościel są zawarte w cenie pokoju

Czy przyjmują Państwo zwierzęta domowe? Zijn huisdieren toegestaan?
Pytanie o zwierzęta domowe

Czy jest do dyspozycji garaż/parking? Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Pytanie o możliwości zaparkowania samochodu

Czy pokoje są wyposażone w zamykane
szafki/sejf?

Heeft u kluisjes?

Pytanie o miejsce, w którym można zamknąć swoje przedmioty wartościowe

Zakwaterowanie - Pobyt
polski niderlandzki
Przepraszam, gdzie jest pokój numer ___? Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?

Pytanie o wskazówki, jak znaleźć konkretny pokój

Poproszę klucz do pokoju numer ___ . De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Proszenie o klucz do pokoju

Pytał ktoś o mnie? Heeft er iemand naar me gevraagd?
Pytanie czy zostawiono dla nas jakieś wiadomości

Gdzie mogę zapisać się na wycieczkę? Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Pytanie o rezerwację wycieczki
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Skąd mogę zadzwonić? Waar kan ik bellen?

Pytanie o ogólnodostępny telefon

O której jest śniadanie? Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Pytanie o czas serwowania śniadania

Proszę mnie obudzić jutro o ___. Wek me morgen alstublieft om ___.
Proszenie o pobudkę

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wezwać dla
mnie taksówkę?

Kunt u een taxi bellen alstublieft?

Prośba o wezwanie taksówki

Czy mogę skorzystać tu z internetu? Kan ik hier het internet gebruiken?
Pytanie o połączenie internetowe

Czy może Pani/Pani polecić jakąś dobrą
restaurację w pobliżu?

Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?

Prośba o polecenie restauracji

Proszę o posprzątanie mojego pokoju. Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Prośba o posprzątanie pokoju

Proszę teraz nie sprzątać mojego pokoju. Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Prośba o późniejsze posprzątanie pokoju

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi
dodatkowy koc/dodatkową
poduszkę/dodatkowy ręcznik?

Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek
brengen?

Prośba o dodatkowe przedmioty

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani zanieść to do
pralni?

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te
wassen?

Prośba o wypranie konkretnego ubrania

Chciał(a)bym się wymeldować. Ik wil graag uitchecken.
Używane przy opuszczaniu ho(s)telu i płaceniu rachunku
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Bardzo nam się tutaj podobało. We hebben het hier erg naar onze zin gehad.

Chwalenie hotelu na koniec pobytu

Zakwaterowanie - Skargi
polski niderlandzki
Chcę zmienić pokój. Ik wil graag een andere kamer.

Prośba o inny pokój

Ogrzewanie nie działa. De verwarming werkt niet.
Ogrzewanie jest zepsute

Klimatyzacja nie działa. De airco werkt niet.
Klimatyzacja jest zepsuta

W pokoju jest bardzo głośno. De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Skarga na hałas

W pokoju nieprzyjemnie pachnie. De kamer ruikt vies.
Skarga na nieprzyjemny zapach

Prosiłem/Prosiłam o pokój dla niepalących. Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Skarga

Prosiłem/Prosiłam o pokój z widokiem. Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Skarga

Mój klucz nie pasuje. Mijn sleutel werkt niet.
Klucz nie otwiera drzwi pokoju

Okno się nie otwiera. Het raam opent niet.
Nie da się otworzyć okna

Pokój nie był posprzątany. Het raam is niet schoongemaakt.
W pokoju jest brudno

W pokoju są myszy / szczury / pluskwy. Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Skarga
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Nie ma ciepłej wody. Er is geen warm water.

Skarga

Nie zadzwoniono, by mnie obudzić z rana. Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Skarga

Rachunek jest za wysoki. De rekening is te hoog.
Skarga

Mój sąsiad zbyt głośno się zachowuje. Mijn buurman is te luidruchtig.
Skarga
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