
Путешествия
Проживание

Проживание - 
Эсперанто Английский
Kie mi povas trovi ___? Where can I find ___?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... a room to rent?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... a hostel?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... a hotel?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... a bed and breakfast?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... a camping site?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? What are the prices like there?
Peti pri la prezoj

Проживание - 
Эсперанто Английский
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Do you have any rooms available?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? How much is a room for ___ people?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. I would like to book ___.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ... a double room.
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ... a single room.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... a room for ___ people.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ... a non-smoking room.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. I would like to book a room with ___.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... a double bed.
lito por du

... apartaj litoj. ... separate beds.
solaj litoj

... balkono. ... a balcony.
 

... apuda banĉambro. ... an adjoining bathroom.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ... an ocean view.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... an extra bed.
Peti ĉambron kun ekstra lito

Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___
nokto(j)/semajno(j).

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

Do you have any special rooms for handicapped
people?

Peti pri specialaj ĉambroj por handikapuloj
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Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj].
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?

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

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? May I see the room first?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? Is breakfast included?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Are towels/bed linen included?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Are pets allowed?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Do you have a parking garage/lot?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Do you have safety lockers/a safe?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Проживание - 
Эсперанто Английский
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? Where can I find room number ___?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! The key for room number___, please!
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Has anyone asked for me?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Where can I sign up for the excursion?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Where can I make a call?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? When is breakfast served?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Please wake me up tomorrow at___.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Could you call a taxi, please?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? Can I use the internet here?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Would you please clean my room?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. I don't want the room to be cleaned right now.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

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

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. I would like to check out, please.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. We really enjoyed our stay here.
Komplimenti la hotelon

Проживание - 
Эсперанто Английский
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Mi ŝatus alian ĉambron. I would like a different room.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. The heating does not work.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. The air conditioning does not work.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. The room is very noisy.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. The room smells bad.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. I requested a non-smoking room.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. I requested a room with a view.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. My key does not work.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. The window does not open.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. The room has not been cleaned.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. There are mice / rats / bugs in the room.
Plendo

Ne estas varma akvo. There is no hot water.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. I did not receive my wake-up call.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita The bill is overcharged.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. My neighbour is too loud.
Plendo
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