
Podróże
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania
polski rumuński
Gdzie znajdę ___? Cum pot ajunge la ___ ?

Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania

... pokój do wynajęcia? ...o cameră liberă?
Rodzaj zakwaterowania

... hostel? ...o gazdă?
Rodzaj zakwaterowania

... hotel? ... un hotel?
Rodzaj zakwaterowania

... pensjonat oferujący zakwaterowanie ze
śniadaniem?

... o cameră de oaspeți?

Rodzaj zakwaterowania

... plac kempingowy? ... un loc de campat?
Rodzaj zakwaterowania

Jakie są tam ceny? Cum sunt prețurile acolo?
Pytanie o koszty

Zakwaterowanie - Rezerwacja
polski rumuński
Czy mają Państwo wolne pokoje? Aveți camere libere?

Pytanie o wolne pokoje

Ile kosztuje pokój ___-osobowy? Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Pytanie o cenę pokoju

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować ___. Aș dori să rezerv ___.
Rezerwacja

... pokój dwuosobowy. ... o cameră dublă.
Pokój dla dwóch osób
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... pokój jednoosobowy. ... o cameră de o persoană.

Pokój dla jednej osoby

... pokój ___-osobowy. ... o cameră pentru ___ persoane.
Pokój dla X osób

... pokój dla niepalących. ... o cameră pentru nefumători.
Pokój dla niepalących

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój z
___.

Aș dori să rezerv o cameră cu ___.

Rezerwacja pokoju z dodatkowymi wygodami

... podwójnym łóżkiem. ... cu un pat dublu
Łóżko dla dwóch osób

... osobnymi łóżkami. ... paturi separate.
Pojedyncze łóżka

... balkonem. ... un balcon.
 

... łazienką. ... cu baie adiacentă.
Pokój ma własną łazienkę

... widokiem na ocean. ... cu vedere la ocean.
Z okna pokoju widać ocean

... dostawką. ... un pat suplimentar.
Proszenie o dodatkowe łóżko w pokoju

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Rezerwacja konkretnej liczby noclegów

Czy mają Państwo pokoje przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych?

Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?

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?

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Pytanie o pokoje przystosowane do potrzeb alergików

Czy mógłbym/mogłabym najpierw zobaczyć
pokój?

Pot să văd camera înainte?

Chcemy zobaczyć pokój przed ostateczną rezerwacją

Czy śniadanie jest wliczone w cenę? Micul dejun este inclus?
Pytanie czy śniadanie jest zawarte w cenie pokoju

Czy ręczniki/pościel są wliczone w cenę? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Pytanie czy ręczniki i pościel są zawarte w cenie pokoju

Czy przyjmują Państwo zwierzęta domowe? Sunt permise animalele de companie?
Pytanie o zwierzęta domowe

Czy jest do dyspozycji garaż/parking? Aveți loc de parcare/garaj?
Pytanie o możliwości zaparkowania samochodu

Czy pokoje są wyposażone w zamykane
szafki/sejf?

Aveți un seif?

Pytanie o miejsce, w którym można zamknąć swoje przedmioty wartościowe

Zakwaterowanie - Pobyt
polski rumuński
Przepraszam, gdzie jest pokój numer ___? Unde este camera ___ ? 

Pytanie o wskazówki, jak znaleźć konkretny pokój

Poproszę klucz do pokoju numer ___ . Cheia pentru camera ___, vă rog!
Proszenie o klucz do pokoju

Pytał ktoś o mnie? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Pytanie czy zostawiono dla nas jakieś wiadomości

Gdzie mogę zapisać się na wycieczkę? Cum mă pot înscrie la excursie?
Pytanie o rezerwację wycieczki
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Skąd mogę zadzwonić? Unde pot da un telefon?

Pytanie o ogólnodostępny telefon

O której jest śniadanie? La ce oră se servește micul dejun?
Pytanie o czas serwowania śniadania

Proszę mnie obudzić jutro o ___. Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Proszenie o pobudkę

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wezwać dla
mnie taksówkę?

Îmi puteți chema un taxi, vă rog?

Prośba o wezwanie taksówki

Czy mogę skorzystać tu z internetu? Mă pot conecta la internet aici?
Pytanie o połączenie internetowe

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

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Prośba o polecenie restauracji

Proszę o posprzątanie mojego pokoju. Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Prośba o posprzątanie pokoju

Proszę teraz nie sprzątać mojego pokoju. Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.
Prośba o późniejsze posprzątanie pokoju

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Prośba o dodatkowe przedmioty

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani zanieść to do
pralni?

Puteți să duceți aceasta la spălătorie?

Prośba o wypranie konkretnego ubrania

Chciał(a)bym się wymeldować. Aș dori să achit factura, vă rog.
Używane przy opuszczaniu ho(s)telu i płaceniu rachunku
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Bardzo nam się tutaj podobało. Chiar ne-am simțit bine aici.

Chwalenie hotelu na koniec pobytu

Zakwaterowanie - Skargi
polski rumuński
Chcę zmienić pokój. Aș dori o altă cameră.

Prośba o inny pokój

Ogrzewanie nie działa. Căldura nu funcționează.
Ogrzewanie jest zepsute

Klimatyzacja nie działa. Aerul condiționat nu funcționează.
Klimatyzacja jest zepsuta

W pokoju jest bardzo głośno. Camera este foarte gălăgioasă.
Skarga na hałas

W pokoju nieprzyjemnie pachnie. Camera miroase urât.
Skarga na nieprzyjemny zapach

Prosiłem/Prosiłam o pokój dla niepalących. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Skarga

Prosiłem/Prosiłam o pokój z widokiem. Am solicitat o cameră cu vedere.
Skarga

Mój klucz nie pasuje. Cheia mea nu funcționează.
Klucz nie otwiera drzwi pokoju

Okno się nie otwiera. Fereastra nu se deschide.
Nie da się otworzyć okna

Pokój nie był posprzątany. Camera nu a fost curățată.
W pokoju jest brudno

W pokoju są myszy / szczury / pluskwy. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Skarga
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Nie ma ciepłej wody. Nu este apă caldă.

Skarga

Nie zadzwoniono, by mnie obudzić z rana. Nu am primit apelul de trezire.
Skarga

Rachunek jest za wysoki. Factura este prea mare.
Skarga

Mój sąsiad zbyt głośno się zachowuje. Vecinul meu este prea gălăgios.
Skarga
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