
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Hongaars
Waar kan ik ___ vinden? Hol találom a _____?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... kiadó szoba?
Type accommodatie

... een hostel? ...hostel?
Type accommodatie

... een hotel? ... egy hotel?
Type accommodatie

... een bed-and-breakfast? ....bed and breakfast?
Type accommodatie

... een camping? ...kemping?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Milyenek az árak itt?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Hongaars
Heeft u kamers beschikbaar? Van szabad szobájuk?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Szeretnék foglalni _____.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ...egyszemélyes szoba

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ...egy ______ személyes szobát.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ...egy nemdohányzó szobát.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ...franciaágy.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ...külön ágy.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ...erkély.
 

... een eigen badkamer. ...szoba fürdőszobával.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ....kilátás az óceánra.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... pótágy.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

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

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Megnézhetném a szobát először?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? A reggeli benne van az árban?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Állatok megengedettek a szobában?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Van parkolójuk?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Hongaars
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Hol találom a ___-as szobát?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Keresett valaki?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Hol telefonálhatok?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? Hánykor van a reggeli?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Hívna nekem egy taxit kérem?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Használhatom az internetet?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Kitakarítanák a szobámat?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

Kunt u me alstublieft nog een
deken/kussen/handdoek brengen?

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Om extra dingen vragen

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette
brengen om te wassen?

Kimosatná ezt, kérem?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Ki szeretnék jelentkezni.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Hongaars
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Ik wil graag een andere kamer. Szeretnék egy másik szobát.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. Nem működik a fűtés.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. Nem működik a légkondicionáló.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. Nagyon hangos a szoba.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. Rossz szaga van a szobának.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Nemdohányzó szobát kértem.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Én egy szobát kilátással kértem.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. Nem működik a kulcsom.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. A szoba nem volt kitakarítva.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Klacht

Er is geen warm water. Nincs meleg víz.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Nem ébresztettek fel.
Klacht
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De rekening is te hoog. A számla túl nagy /túl van számlázva.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Túl hangos a szomszédom.
Klacht
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