
Cestování
Ubytování

Ubytování - Hledání
česky japonsky
Kde můžu najít ___? ___はどこで探せますか?

Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

... pokoj k pronájmu? 宿泊できる部屋はありますか?
Druh ubytování

... hostel? ...ホステル?
Druh ubytování

... hotel? ...ホテル?
Druh ubytování

... pokoj se snídaní? ...朝食付き民宿?
Druh ubytování

... kemp? ...キャンプ場?
Druh ubytování

Jaké jsou tam ceny? そこの宿泊値段はいくらですか?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace
česky japonsky
Máte nějaké volné pokoje? 空いている部屋はありますか?

Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje

Kolik stojí pokoj pro ___ lidí? __人用の部屋はいくらですか?
Dotaz na cenu pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat ___. ___を予約したいです
Rezervování konkrétního pokoje

... pokoj pro dva? ...ダブルルーム
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
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... pokoj pro jednoho. ...シングルルーム

Pokoj pro jednu osobu

... pokoj pro ___ lidí. ___人用の部屋
Pokoj pro X lidí

... nekuřácký pokoj. ...禁煙の部屋
Pokoj pro nekuřáky

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___. ___の部屋を予約したいです
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením

... dvoulůžkem. ...ツインベッド
postel pro dva

... oddělenými postelemi. ...別々のベッド
jednolůžka

... balkónem. ...バルコニー
 

... vlastní koupelnou. ...隣接するバスルーム
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu

... výhledem na moře. ...オーシャンビュー
Pokoj má výhled na moře

... přistýlkou. ...エキストラベッド
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

___箔/週間部屋を予約したいです

Zarezervování pokoje na konkrétní dobu

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené? 障害者用の特別な部屋はありますか?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
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Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá
zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje
v tomto směru?

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím

Můžu ten pokoj nejdříve vidět? 最初に部屋を見てもいいですか?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním

Je snídaně v ceně? 朝食は含まれますか?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani

Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně? タオル/シーツは含まれますか?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo

Jsou povolena domácí zvířata? 動物は許可されていますか?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.

Máte k dispozici garáž/parkoviště? 駐車場はありますか?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto

Máte bezpečnostní skříňky/sejf? 金庫はありますか?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu
česky japonsky
Kde můžu najít pokoj číslo ___? ___号室はどこですか?

Zeptání se na směr k určitému pokoji

Klíč od pokoje číslo ___, prosím! ___号室の部屋の鍵をお願いします！
Vyžádání klíč od svého pokoje

Ptal se někdo po mě? 誰か私にメッセージを残しましたか?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl

Kde se můžu přihlásit na exkurzi? 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
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Kde si můžu zavolat? どこで電話できますか?

Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon

Kdy se podává snídaně? いつ朝食が食べれますか?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně

Prosím probuďte mě zítra v___. 明日___に起こしてください
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu

Můžete zavolat taxi, prosím? タクシーを呼んでいただけますか?
Žádost o taxi

Můžu tady používat internet? インターネットを使ってもいいですか?
Dotaz ohledně internetového připojení

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace
poblíž?

近くにおすすめのレストランはありますか?

Ptaní se na doporučení ohledně restaurací

Mohli byste mi prosím uklidit pokoj? 私の部屋を掃除していただけますか?
Žádost ohledně uklizení pokoje

Teď nechci uklidit pokoj. 今は部屋を掃除してほしくないです
Žádost o uklizení pokoje později

Mohli byste mi prosím přinést další
deku/polštář/ručník?

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

Dotaz na další položky

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na
vyprání?

これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení

Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím. チェックアウトをお願いします
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet

Opravdu jsme si to tady užili. ここでの滞在を楽しむことができました。
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti
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Chtěl(a) bych jiný pokoj. 別の部屋をお願いします

Žádost o jiný pokoj

Nefunguje topení. 暖房が効きません
Informování ohledně nefungujícího topení

Nefunguje klimatizace. 冷房が効きません
Informování ohledně nefungující klimatizace.

Ten pokoj je velmi hlučný. 部屋がとても騒がしい
Informování ohledně hlasitých zvuků

Ten pokoj smrdí. 部屋がくさいです
Informování ohledně nějakého pachu.

Požaduji nekuřácký pokoj. 禁煙室を希望しました
Stížnost

Požaduji pokoj s výhledem. 眺めのいい部屋を希望しました
Stížnost

Můj klíč nefunguje 鍵が壊れています
Informování, že váš klíč nepasuje

Okno se nedá otevřít. 窓が開きません
Informování, že to okno se nedá otevřít

Pokoj ještě nebyl uklizen. 部屋が掃除されていません
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý

V pokoji jsou myši/krysy/brouci. ねずみ/虫が部屋にいます
Stížnost

Neteče teplá voda. 温水が出ません
Stížnost
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Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení. モーニングコールを受け取りませんでした

Stížnost

Ten účet je předražený. 過剰請求されました
Stížnost

Můj soused je příliš hlučný. 隣人がうるさいです
Stížnost
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