
Cestování
Ubytování

Ubytování - Hledání
česky švédsky
Kde můžu najít ___? Var hittar jag  ___?

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

... pokoj k pronájmu? ... ett rum att hyra?
Druh ubytování

... hostel? ... ett vandrarhem?
Druh ubytování

... hotel? ... ett hotell?
Druh ubytování

... pokoj se snídaní? ... ett bed-and-breakfast?
Druh ubytování

... kemp? ... en campingplats?
Druh ubytování

Jaké jsou tam ceny? Hur är priserna där?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace
česky švédsky
Máte nějaké volné pokoje? Har ni några lediga rum?

Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje

Kolik stojí pokoj pro ___ lidí? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Dotaz na cenu pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat ___. Jag skulle vilja boka ___.
Rezervování konkrétního pokoje

... pokoj pro dva? ... ett dubbelrum.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
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... pokoj pro jednoho. ... ett enkelrum.

Pokoj pro jednu osobu

... pokoj pro ___ lidí. ... ett rum för ___ personer.
Pokoj pro X lidí

... nekuřácký pokoj. ... ett rum med rökförbud.
Pokoj pro nekuřáky

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením

... dvoulůžkem. ... dubbelsäng.
postel pro dva

... oddělenými postelemi. ... skilda sängar.
jednolůžka

... balkónem. ... en balkong.
 

... vlastní koupelnou. ... ett angränsande badrum.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu

... výhledem na moře. ... havsutsikt.
Pokoj má výhled na moře

... přistýlkou. ... extrasäng.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje

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

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Zarezervování pokoje na konkrétní dobu

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené? Har ni några handikappanpassade rum?
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?

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

Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím

Můžu ten pokoj nejdříve vidět? Kan jag få se rummet först?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním

Je snídaně v ceně? Är frukosten inkluderad?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani

Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo

Jsou povolena domácí zvířata? Är husdjur tillåtna?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.

Máte k dispozici garáž/parkoviště? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto

Máte bezpečnostní skříňky/sejf? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu
česky švédsky
Kde můžu najít pokoj číslo ___? Var hittar jag rum nummer ___?

Zeptání se na směr k určitému pokoji

Klíč od pokoje číslo ___, prosím! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Vyžádání klíč od svého pokoje

Ptal se někdo po mě? Har någon frågat efter mig?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl

Kde se můžu přihlásit na exkurzi? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
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Kde si můžu zavolat? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?

Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon

Kdy se podává snídaně? När serveras frukosten?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně

Prosím probuďte mě zítra v___. Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu

Můžete zavolat taxi, prosím? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Žádost o taxi

Můžu tady používat internet? Går det att använda internet här?
Dotaz ohledně internetového připojení

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace
poblíž?

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Ptaní se na doporučení ohledně restaurací

Mohli byste mi prosím uklidit pokoj? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Žádost ohledně uklizení pokoje

Teď nechci uklidit pokoj. Jag vill inte att rummet städas just nu.
Žádost o uklizení pokoje později

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

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

Dotaz na další položky

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na
vyprání?

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?

Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení

Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet

Opravdu jsme si to tady užili. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti
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Chtěl(a) bych jiný pokoj. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Žádost o jiný pokoj

Nefunguje topení. Värmen fungerar inte.
Informování ohledně nefungujícího topení

Nefunguje klimatizace. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Informování ohledně nefungující klimatizace.

Ten pokoj je velmi hlučný. Rummet är väldigt högljutt.
Informování ohledně hlasitých zvuků

Ten pokoj smrdí. Rummet luktar illa.
Informování ohledně nějakého pachu.

Požaduji nekuřácký pokoj. Jag bad om ett rökfritt rum.
Stížnost

Požaduji pokoj s výhledem. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Stížnost

Můj klíč nefunguje Min nyckel fungerar inte.
Informování, že váš klíč nepasuje

Okno se nedá otevřít. Det går inte att öppna fönstret.
Informování, že to okno se nedá otevřít

Pokoj ještě nebyl uklizen. Rummet har inte städats.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý

V pokoji jsou myši/krysy/brouci. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Stížnost

Neteče teplá voda. Det finns inget varmvatten.
Stížnost
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Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení. Jag fick inte mitt väckningssamtal.

Stížnost

Ten účet je předražený. Räkningen är för hög.
Stížnost

Můj soused je příliš hlučný. Min granne är för högljudd.
Stížnost
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