
Cestování
Ubytování

Ubytování - Hledání
česky španělsky
Kde můžu najít ___? ¿En dónde puedo encontrar________?

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

... pokoj k pronájmu? ... una habitación para rentar?
Druh ubytování

... hostel? ... un hostal?
Druh ubytování

... hotel? ... un hotel?
Druh ubytování

... pokoj se snídaní? ... una cama y desayuno?
Druh ubytování

... kemp? ... un sitio para acampar?
Druh ubytování

Jaké jsou tam ceny? ¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace
česky španělsky
Máte nějaké volné pokoje? ¿Tiene habitaciones disponibles?

Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje

Kolik stojí pokoj pro ___ lidí? ¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

Dotaz na cenu pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat ___. Me gustaría reservar____.
Rezervování konkrétního pokoje

... pokoj pro dva? ...una habitación doble.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
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... pokoj pro jednoho. ...una habitación individual.

Pokoj pro jednu osobu

... pokoj pro ___ lidí. ... una habitación para ____ personas.
Pokoj pro X lidí

... nekuřácký pokoj. ...una habitación para no fumadores.
Pokoj pro nekuřáky

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___. Me gustaría reservar una habitación con_____.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením

... dvoulůžkem. ... una cama doble.
postel pro dva

... oddělenými postelemi. ...camas separadas.
jednolůžka

... balkónem. ... un balcón.
 

... vlastní koupelnou. ...un cuarto de baño privado.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu

... výhledem na moře. ...con vista al mar.
Pokoj má výhled na moře

... přistýlkou. ...una cama extra.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje

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

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Zarezervování pokoje na konkrétní dobu

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené? ¿Tiene habitaciones especiales para personas con
alguna discapacidad física?

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?

Soy alérgico a _____ [polvo/pelo de animal]. ¿Tiene
alguna habitación especial disponible?

Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím

Můžu ten pokoj nejdříve vidět? ¿Podría echar un vistazo a la habitación?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním

Je snídaně v ceně? ¿El desayuno está incluído?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani

Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně? ¿Las toallas y sábanas están incluídas?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo

Jsou povolena domácí zvířata? ¿Permiten el acceso de animales?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.

Máte k dispozici garáž/parkoviště? ¿Tienen estacionamiento para autos?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto

Máte bezpečnostní skříňky/sejf? ¿Tienen caja de sguridad o candados?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu
česky španělsky
Kde můžu najít pokoj číslo ___? ¿En dónde puedo encontrar la habitación ____?

Zeptání se na směr k určitému pokoji

Klíč od pokoje číslo ___, prosím! La llave de la habitación ______, por favor.
Vyžádání klíč od svého pokoje

Ptal se někdo po mě? ¿Recibí alguna llamada?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl

Kde se můžu přihlásit na exkurzi? ¿En dónde me puedo registrar para la excursión?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
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Kde si můžu zavolat? ¿En dónde puedo realizar una llamada?

Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon

Kdy se podává snídaně? ¿A qué hora se sirve el desayuno?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně

Prosím probuďte mě zítra v___. ¿Me puede despertar mañana a las ___?
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu

Můžete zavolat taxi, prosím? ¿Puede pedirme un taxi?
Žádost o taxi

Můžu tady používat internet? ¿Puedo usar internet aquí?
Dotaz ohledně internetového připojení

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace
poblíž?

¿Me podría recomendar algún restaurante?

Ptaní se na doporučení ohledně restaurací

Mohli byste mi prosím uklidit pokoj? ¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi habitación?
Žádost ohledně uklizení pokoje

Teď nechci uklidit pokoj. No necesito que limpien mi habitación por el momento.
Žádost o uklizení pokoje později

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

¿Me podría proporcionar una sábana/almohada/toalla
extra?

Dotaz na další položky

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na
vyprání?

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado?

Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení

Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím. Me gustaría pagar la cuenta.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet

Opravdu jsme si to tady užili. Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti
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Chtěl(a) bych jiný pokoj. Me gustaría tener una habitación diferente.

Žádost o jiný pokoj

Nefunguje topení. La calefacción no funciona.
Informování ohledně nefungujícího topení

Nefunguje klimatizace. El aire acondicionado no funciona.
Informování ohledně nefungující klimatizace.

Ten pokoj je velmi hlučný. La habitación es muy ruidosa.
Informování ohledně hlasitých zvuků

Ten pokoj smrdí. La habitación huele bastante mal.
Informování ohledně nějakého pachu.

Požaduji nekuřácký pokoj. Pedí una habitación para no fumadores.
Stížnost

Požaduji pokoj s výhledem. Pedí una habitación con vista.
Stížnost

Můj klíč nefunguje Mi llave no funciona.
Informování, že váš klíč nepasuje

Okno se nedá otevřít. La ventana no abre.
Informování, že to okno se nedá otevřít

Pokoj ještě nebyl uklizen. La habitación no ha sido aseada.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý

V pokoji jsou myši/krysy/brouci. Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación.
Stížnost

Neteče teplá voda. No hay agua caliente.
Stížnost
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Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení. No recibí ninguna llamada para despertarme.

Stížnost

Ten účet je předražený. Me están cobrando de más.
Stížnost

Můj soused je příliš hlučný. Mi vecino es muy ruidoso.
Stížnost
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