
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Italiaans
Waar kan ik ___ vinden? Dove posso trovare ___?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... una camera in affitto?
Type accommodatie

... een hostel? ... un ostello?
Type accommodatie

... een hotel? ... un albergo?
Type accommodatie

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

... een camping? ... un campeggio?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Che prezzi hanno là?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Italiaans
Heeft u kamers beschikbaar? Avete camere libere?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Quanto costa una camera per ___ persone?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Vorrei prenotare ___.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... una camera doppia.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... una camera singola.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... una camera per ___.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... una camera non fumatori.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Vorrei prenotare una camera con ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... un letto matrimoniale.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... letti separati.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... un balcone
 

... een eigen badkamer. ... bagno annesso.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... vista sul mare.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... un letto in più.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

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

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Avete camere per persone disabili?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Posso vedere prima la camera?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? La colazione è inclusa?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Sono permessi gli animali domestici?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Avete un garage/parcheggio?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Italiaans
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Dov'è la camera numero ___?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! La chiave per la camera numero ___!
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Qualcuno mi ha cercato?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Dove posso iscrivermi per le gite?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Dov'è il telefono pubblico?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? Quando servite la colazione?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Potete svegliarmi domani alle ___?
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Potete chiamare un taxi?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? C'è la connessione internet qui?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Potete pulire la mia camera?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Non voglio che la camera sia pulita ora.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

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

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Om extra dingen vragen

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

Potete portare questo vestito in lavanderia?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Ci siamo trovati molto bene qui.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Italiaans
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Ik wil graag een andere kamer. Vorrei un'altra camera.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. Il riscaldamento non funziona.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. L'aria condizionata non funziona.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. La camera è molto rumorosa.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. La camera ha un cattivo odore.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Avevo chiesto una camera con vista.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. La mia chiave non entra nella serratura.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. La finestra non si apre.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. La camera non è stata pulita.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.
Klacht

Er is geen warm water. Non c'è l'acqua calda.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.
Klacht
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De rekening is te hoog. Ci avete fatto pagare troppo.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Klacht
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