
Seyahat
Konaklama

Konaklama - Bulma
Türkçe İngilizce
Nereden __ bulabilirim? Where can I find ___?

Konaklama için yön sorma

kiralamak için ... oda? ... a room to rent?
Konaklama türü

... bir hostel? ... a hostel?
Konaklama türü

... bir otel? ... a hotel?
Konaklama türü

... bir oda artı kahvaltı? ... a bed and breakfast?
Konaklama türü

... bir kamp alanı? ... a camping site?
Konaklama türü

Orada fiyatlar ne civarda? What are the prices like there?
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon
Türkçe İngilizce
Boş odanız var mı? Do you have any rooms available?

Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma

__ kişi için bir oda ne kadar? How much is a room for ___ people?
Bir odanın fiyatını sorma

__ ayırtmak istiyorum. I would like to book ___.
Belli bir oda ayırtma

... çift kişilik bir oda. ... a double room.
Çift kişilik bir oda
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... tek kişilik bir oda. ... a single room.

Tek kişilik bir oda

... __ kişi için bir oda. ... a room for ___ people.
X kişi için oda

... bir sigara içilmeyen oda. ... a non-smoking room.
Sigara içmeyenler için olan oda

__li bir oda ayırtmak istiyorum. I would like to book a room with ___.
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma

... bir ikiz yatak. ... a double bed.
iki kişi için olan yatak

... ayrı yataklar. ... separate beds.
tek kişilik odalar

... bir balkon. ... a balcony.
Travel_Accommodations_Booking_11_desc

... bir bitişik banyo. ... an adjoining bathroom.
Özel banyosu olan oda

... bir okyanus manzarası. ... an ocean view.
Okyanus manzarası olan oda

... bir extra yatak. ... an extra bed.
Otel odasında bir ilave yatak sorma

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Belli bir süre için oda ayırtma

Engelliler için özel odanız var mı? Do you have any special rooms for handicapped
people?

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

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma

Önce odayı görebilir miyim? May I see the room first?
Ayırtmadan önce odayı görmek isteme

Kahvaltı dahil mi? Is breakfast included?
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma

Havlu/yatak çarşafları dahil mi? Are towels/bed linen included?
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma

Evcil hayvanlar girebilir mi? Are pets allowed?
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma

Park yeriniz var mı? Do you have a parking garage/lot?
Arabanı nereye park edebileceğini sorma

Güvenli kutular var mı? Do you have safety lockers/a safe?
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında
Türkçe İngilizce
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Where can I find room number ___?

Belli bir odanın yönünü sorma

__ oda numarı için anahtar lütfen. The key for room number___, please!
Oda anahtarını sorma

Beni soran oldu mu? Has anyone asked for me?
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma

Gezi için nereden kaydolabilirim? Where can I sign up for the excursion?
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma

Nereden bir arama yapabilirim? Where can I make a call?
Ankesörlü telefonun yerini sorma
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Kahvaltı ne zaman servis ediliyor? When is breakfast served?

Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma

Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Please wake me up tomorrow at___.
Uyandırma hizmeti talebetme

Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Could you call a taxi, please?
Bir taksi isteme

Burada internet kullanabilir miyim? Can I use the internet here?
İnternet bağlantısı hakkında sorma

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz? Would you recommend any good restaurants nearby?
Bir restorant tavsiyesi isteme

Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Would you please clean my room?
Odanın temizlenmesini isteme

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum. I don't want the room to be cleaned right now.
Odanın sonra temizlenmesini isteme

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu
getirebilir misiniz?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

İlave malzeme isteme

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye
götürür müsünüz?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Bir eşyanın temizlenmesini talep etme

Çıkış yapmak istiyorum lütfen. I would like to check out, please.
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme

Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık We really enjoyed our stay here.
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler
Türkçe İngilizce
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Başka bir oda istiyorum. I would like a different room.

Başka bir oda isteme

Isıtma sistemi çalışmıyor. The heating does not work.
Bozulan ısıtma sistemini haber verme

Havalandırma çalışmıyor. The air conditioning does not work.
Bozulan havalandırmayı haber verme

Oda çok sesli. The room is very noisy.
Yüksek sesi bilgi verme

Oda kötü kokuyor. The room smells bad.
Kötü koku hakkında bilgi verme

Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. I requested a non-smoking room.
Şikayet

Manzaralı bir oda istemiştim. I requested a room with a view.
Şikayet

Anahtarım çalışmıyor. My key does not work.
Anahtarının uymadığının bilgisini verme

Pencere açılmıyor. The window does not open.
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme

Oda temizlenmemiş. The room has not been cleaned.
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme

Odada sıçan/fare/böcekler var. There are mice / rats / bugs in the room.
Şikayet

Sıcak su yok. There is no hot water.
Şikayet

Uyandırma hizmeti yapılmadı. I did not receive my wake-up call.
Şikayet
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Hesap fazla hesaplanmış. The bill is overcharged.

Şikayet

Komşum çok sesli. My neighbour is too loud.
Şikayet
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