
Seyahat
Konaklama

Konaklama - Bulma
Türkçe Fince
Nereden __ bulabilirim? Mistä löytäisin ___?

Konaklama için yön sorma

kiralamak için ... oda? ...vuokrahuoneen?
Konaklama türü

... bir hostel? ...hostellin?
Konaklama türü

... bir otel? ...hotellin?
Konaklama türü

... bir oda artı kahvaltı? ...B&amp;B:n?
Konaklama türü

... bir kamp alanı? ...leirintäalueen?
Konaklama türü

Orada fiyatlar ne civarda? Minkä hintainen se on?
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon
Türkçe Fince
Boş odanız var mı? Onko teillä vapaita huoneita?

Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma

__ kişi için bir oda ne kadar? Paljonko maksaa huone ___henkilölle?
Bir odanın fiyatını sorma

__ ayırtmak istiyorum. Haluaisin varata __.
Belli bir oda ayırtma

... çift kişilik bir oda. ...kahden hengen huoneen.
Çift kişilik bir oda
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... tek kişilik bir oda. ...yhden hengen huoneen.

Tek kişilik bir oda

... __ kişi için bir oda. ...huoneen __ henkilölle.
X kişi için oda

... bir sigara içilmeyen oda. ...savuttoman huoneen.
Sigara içmeyenler için olan oda

__li bir oda ayırtmak istiyorum. Haluaisin huoneen ___.
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma

... bir ikiz yatak. ...parisängyllä
iki kişi için olan yatak

... ayrı yataklar. ...erillisillä sängyillä.
tek kişilik odalar

... bir balkon. ...parvekkeella.
Travel_Accommodations_Booking_11_desc

... bir bitişik banyo. ...kylpyhuoneella.
Özel banyosu olan oda

... bir okyanus manzarası. ...merinäköalalla.
Okyanus manzarası olan oda

... bir extra yatak. ...lisäpedillä.
Otel odasında bir ilave yatak sorma

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.
Belli bir süre için oda ayırtma

Engelliler için özel odanız var mı? Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?
Engelliler için özel oda sorma

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde
özel bir odanız var mı?

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma
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Önce odayı görebilir miyim? Saanko nähdä huoneen ensin?

Ayırtmadan önce odayı görmek isteme

Kahvaltı dahil mi? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma

Havlu/yatak çarşafları dahil mi? Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma

Evcil hayvanlar girebilir mi? Sallitaanko eläimet?
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma

Park yeriniz var mı? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Arabanı nereye park edebileceğini sorma

Güvenli kutular var mı? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında
Türkçe Fince
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Mistä löydän huoneen numero ___?

Belli bir odanın yönünü sorma

__ oda numarı için anahtar lütfen. Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Oda anahtarını sorma

Beni soran oldu mu? Onko kukaan kysellyt minua?
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma

Gezi için nereden kaydolabilirim? Missä voin ilmoittautua retkelle?
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma

Nereden bir arama yapabilirim? Mistä voin soittaa?
Ankesörlü telefonun yerini sorma

Kahvaltı ne zaman servis ediliyor? Milloin aamiainen tarjoillaan?
Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma
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Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.

Uyandırma hizmeti talebetme

Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Bir taksi isteme

Burada internet kullanabilir miyim? Voiko täällä käyttää internetiä?
İnternet bağlantısı hakkında sorma

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz? Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?
Bir restorant tavsiyesi isteme

Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Voisitteko siivota huoneeni?
Odanın temizlenmesini isteme

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum. Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt
Odanın sonra temizlenmesini isteme

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu
getirebilir misiniz?

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

İlave malzeme isteme

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye
götürür müsünüz?

Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?

Bir eşyanın temizlenmesini talep etme

Çıkış yapmak istiyorum lütfen. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme

Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık Viihdyimme täällä oikein hyvin.
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler
Türkçe Fince
Başka bir oda istiyorum. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Başka bir oda isteme
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Isıtma sistemi çalışmıyor. Huoneeni lämmitys ei toimi.

Bozulan ısıtma sistemini haber verme

Havalandırma çalışmıyor. Ilmastointi ei toimi.
Bozulan havalandırmayı haber verme

Oda çok sesli. Huone on kamalan meluisa.
Yüksek sesi bilgi verme

Oda kötü kokuyor. Huone haisee pahalta.
Kötü koku hakkında bilgi verme

Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. Pyysin savuttoman huoneen.
Şikayet

Manzaralı bir oda istemiştim. Pyysin näköalallisen huoneen.
Şikayet

Anahtarım çalışmıyor. Avaimeni ei toimi
Anahtarının uymadığının bilgisini verme

Pencere açılmıyor. Ikkuna ei aukea.
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme

Oda temizlenmemiş. Huonettani ei ole siivottu.
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme

Odada sıçan/fare/böcekler var. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.
Şikayet

Sıcak su yok. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Şikayet

Uyandırma hizmeti yapılmadı. En saanut herätyssoittoa.
Şikayet

Hesap fazla hesaplanmış. Olette laskuttaneet liikaa.
Şikayet
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Komşum çok sesli. Seinänaapurini on liian äänekäs.

Şikayet
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