
Seyahat
Konaklama

Konaklama - Bulma
Türkçe İsveççe
Nereden __ bulabilirim? Var hittar jag  ___?

Konaklama için yön sorma

kiralamak için ... oda? ... ett rum att hyra?
Konaklama türü

... bir hostel? ... ett vandrarhem?
Konaklama türü

... bir otel? ... ett hotell?
Konaklama türü

... bir oda artı kahvaltı? ... ett bed-and-breakfast?
Konaklama türü

... bir kamp alanı? ... en campingplats?
Konaklama türü

Orada fiyatlar ne civarda? Hur är priserna där?
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon
Türkçe İsveççe
Boş odanız var mı? Har ni några lediga rum?

Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma

__ kişi için bir oda ne kadar? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Bir odanın fiyatını sorma

__ ayırtmak istiyorum. Jag skulle vilja boka ___.
Belli bir oda ayırtma

... çift kişilik bir oda. ... ett dubbelrum.
Çift kişilik bir oda
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... tek kişilik bir oda. ... ett enkelrum.

Tek kişilik bir oda

... __ kişi için bir oda. ... ett rum för ___ personer.
X kişi için oda

... bir sigara içilmeyen oda. ... ett rum med rökförbud.
Sigara içmeyenler için olan oda

__li bir oda ayırtmak istiyorum. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma

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

... ayrı yataklar. ... skilda sängar.
tek kişilik odalar

... bir balkon. ... en balkong.
Travel_Accommodations_Booking_11_desc

... bir bitişik banyo. ... ett angränsande badrum.
Özel banyosu olan oda

... bir okyanus manzarası. ... havsutsikt.
Okyanus manzarası olan oda

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Belli bir süre için oda ayırtma

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

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

Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma

Önce odayı görebilir miyim? Kan jag få se rummet först?
Ayırtmadan önce odayı görmek isteme

Kahvaltı dahil mi? Är frukosten inkluderad?
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma

Havlu/yatak çarşafları dahil mi? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma

Evcil hayvanlar girebilir mi? Är husdjur tillåtna?
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma

Park yeriniz var mı? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Arabanı nereye park edebileceğini sorma

Güvenli kutular var mı? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında
Türkçe İsveççe
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Var hittar jag rum nummer ___?

Belli bir odanın yönünü sorma

__ oda numarı için anahtar lütfen. Nyckeln till rum nummer __, tack!
Oda anahtarını sorma

Beni soran oldu mu? Har någon frågat efter mig?
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma

Gezi için nereden kaydolabilirim? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma

Nereden bir arama yapabilirim? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?
Ankesörlü telefonun yerini sorma
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Kahvaltı ne zaman servis ediliyor? När serveras frukosten?

Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma

Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Uyandırma hizmeti talebetme

Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Bir taksi isteme

Burada internet kullanabilir miyim? Går det att använda internet här?
İnternet bağlantısı hakkında sorma

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz? Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Bir restorant tavsiyesi isteme

Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Odanın temizlenmesini isteme

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum. Jag vill inte att rummet städas just nu.
Odanın sonra temizlenmesini isteme

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu
getirebilir misiniz?

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

İlave malzeme isteme

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye
götürür müsünüz?

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?

Bir eşyanın temizlenmesini talep etme

Çıkış yapmak istiyorum lütfen. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme

Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler
Türkçe İsveççe
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Başka bir oda istiyorum. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Başka bir oda isteme

Isıtma sistemi çalışmıyor. Värmen fungerar inte.
Bozulan ısıtma sistemini haber verme

Havalandırma çalışmıyor. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Bozulan havalandırmayı haber verme

Oda çok sesli. Rummet är väldigt högljutt.
Yüksek sesi bilgi verme

Oda kötü kokuyor. Rummet luktar illa.
Kötü koku hakkında bilgi verme

Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. Jag bad om ett rökfritt rum.
Şikayet

Manzaralı bir oda istemiştim. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Şikayet

Anahtarım çalışmıyor. Min nyckel fungerar inte.
Anahtarının uymadığının bilgisini verme

Pencere açılmıyor. Det går inte att öppna fönstret.
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme

Oda temizlenmemiş. Rummet har inte städats.
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme

Odada sıçan/fare/böcekler var. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Şikayet

Sıcak su yok. Det finns inget varmvatten.
Şikayet

Uyandırma hizmeti yapılmadı. Jag fick inte mitt väckningssamtal.
Şikayet
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Hesap fazla hesaplanmış. Räkningen är för hög.

Şikayet

Komşum çok sesli. Min granne är för högljudd.
Şikayet
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