
Seyahat
Konaklama

Konaklama - Bulma
Türkçe Macarca
Nereden __ bulabilirim? Hol találom a _____?

Konaklama için yön sorma

kiralamak için ... oda? ... kiadó szoba?
Konaklama türü

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

... bir otel? ... egy hotel?
Konaklama türü

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

... bir kamp alanı? ...kemping?
Konaklama türü

Orada fiyatlar ne civarda? Milyenek az árak itt?
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon
Türkçe Macarca
Boş odanız var mı? Van szabad szobájuk?

Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma

__ kişi için bir oda ne kadar? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Bir odanın fiyatını sorma

__ ayırtmak istiyorum. Szeretnék foglalni _____.
Belli bir oda ayırtma

... çift kişilik bir oda. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Çift kişilik bir oda
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... tek kişilik bir oda. ...egyszemélyes szoba

Tek kişilik bir oda

... __ kişi için bir oda. ...egy ______ személyes szobát.
X kişi için oda

... bir sigara içilmeyen oda. ...egy nemdohányzó szobát.
Sigara içmeyenler için olan oda

__li bir oda ayırtmak istiyorum. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma

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

... ayrı yataklar. ...külön ágy.
tek kişilik odalar

... bir balkon. ...erkély.
Travel_Accommodations_Booking_11_desc

... bir bitişik banyo. ...szoba fürdőszobával.
Özel banyosu olan oda

... bir okyanus manzarası. ....kilátás az óceánra.
Okyanus manzarası olan oda

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.
Belli bir süre için oda ayırtma

Engelliler için özel odanız var mı? Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?
Engelliler için özel oda sorma

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

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma
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Önce odayı görebilir miyim? Megnézhetném a szobát először?

Ayırtmadan önce odayı görmek isteme

Kahvaltı dahil mi? A reggeli benne van az árban?
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma

Havlu/yatak çarşafları dahil mi? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma

Evcil hayvanlar girebilir mi? Állatok megengedettek a szobában?
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma

Park yeriniz var mı? Van parkolójuk?
Arabanı nereye park edebileceğini sorma

Güvenli kutular var mı? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında
Türkçe Macarca
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Hol találom a ___-as szobát?

Belli bir odanın yönünü sorma

__ oda numarı için anahtar lütfen. A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Oda anahtarını sorma

Beni soran oldu mu? Keresett valaki?
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma

Gezi için nereden kaydolabilirim? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma

Nereden bir arama yapabilirim? Hol telefonálhatok?
Ankesörlü telefonun yerini sorma

Kahvaltı ne zaman servis ediliyor? Hánykor van a reggeli?
Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma
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Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.

Uyandırma hizmeti talebetme

Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Hívna nekem egy taxit kérem?
Bir taksi isteme

Burada internet kullanabilir miyim? Használhatom az internetet?
İnternet bağlantısı hakkında sorma

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz? Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?
Bir restorant tavsiyesi isteme

Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Kitakarítanák a szobámat?
Odanın temizlenmesini isteme

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum. Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Odanın sonra temizlenmesini isteme

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu
getirebilir misiniz?

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

İlave malzeme isteme

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye
götürür müsünüz?

Kimosatná ezt, kérem?

Bir eşyanın temizlenmesini talep etme

Çıkış yapmak istiyorum lütfen. Ki szeretnék jelentkezni.
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme

Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler
Türkçe Macarca
Başka bir oda istiyorum. Szeretnék egy másik szobát.

Başka bir oda isteme
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Isıtma sistemi çalışmıyor. Nem működik a fűtés.

Bozulan ısıtma sistemini haber verme

Havalandırma çalışmıyor. Nem működik a légkondicionáló.
Bozulan havalandırmayı haber verme

Oda çok sesli. Nagyon hangos a szoba.
Yüksek sesi bilgi verme

Oda kötü kokuyor. Rossz szaga van a szobának.
Kötü koku hakkında bilgi verme

Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. Nemdohányzó szobát kértem.
Şikayet

Manzaralı bir oda istemiştim. Én egy szobát kilátással kértem.
Şikayet

Anahtarım çalışmıyor. Nem működik a kulcsom.
Anahtarının uymadığının bilgisini verme

Pencere açılmıyor. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme

Oda temizlenmemiş. A szoba nem volt kitakarítva.
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme

Odada sıçan/fare/böcekler var. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Şikayet

Sıcak su yok. Nincs meleg víz.
Şikayet

Uyandırma hizmeti yapılmadı. Nem ébresztettek fel.
Şikayet

Hesap fazla hesaplanmış. A számla túl nagy /túl van számlázva.
Şikayet

Sayfa 5 23.05.2023



Seyahat
Konaklama
Komşum çok sesli. Túl hangos a szomszédom.

Şikayet
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