
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Roemeens
Waar kan ik ___ vinden? Cum pot ajunge la ___ ?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ...o cameră liberă?
Type accommodatie

... een hostel? ...o gazdă?
Type accommodatie

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

... een bed-and-breakfast? ... o cameră de oaspeți?
Type accommodatie

... een camping? ... un loc de campat?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Cum sunt prețurile acolo?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Roemeens
Heeft u kamers beschikbaar? Aveți camere libere?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Aș dori să rezerv ___.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... o cameră dublă.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... o cameră de o persoană.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... o cameră pentru ___ persoane.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... o cameră pentru nefumători.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... cu un pat dublu
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... paturi separate.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... un balcon.
 

... een eigen badkamer. ... cu baie adiacentă.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... cu vedere la ocean.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... un pat suplimentar.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Pot să văd camera înainte?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? Micul dejun este inclus?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Sunt permise animalele de companie?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Aveți loc de parcare/garaj?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Aveți un seif?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Roemeens
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Unde este camera ___ ? 

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! Cheia pentru camera ___, vă rog!
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Cum mă pot înscrie la excursie?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Unde pot da un telefon?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? La ce oră se servește micul dejun?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Mă pot conecta la internet aici?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Om extra dingen vragen

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

Puteți să duceți aceasta la spălătorie?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Aș dori să achit factura, vă rog.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Chiar ne-am simțit bine aici.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Roemeens
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Ik wil graag een andere kamer. Aș dori o altă cameră.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. Căldura nu funcționează.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. Aerul condiționat nu funcționează.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. Camera este foarte gălăgioasă.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. Camera miroase urât.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Am solicitat o cameră cu vedere.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. Cheia mea nu funcționează.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. Fereastra nu se deschide.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. Camera nu a fost curățată.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Klacht

Er is geen warm water. Nu este apă caldă.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Nu am primit apelul de trezire.
Klacht
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De rekening is te hoog. Factura este prea mare.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Vecinul meu este prea gălăgios.
Klacht
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