
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Zweeds
Waar kan ik ___ vinden? Var hittar jag  ___?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... ett rum att hyra?
Type accommodatie

... een hostel? ... ett vandrarhem?
Type accommodatie

... een hotel? ... ett hotell?
Type accommodatie

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

... een camping? ... en campingplats?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Hur är priserna där?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Zweeds
Heeft u kamers beschikbaar? Har ni några lediga rum?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Jag skulle vilja boka ___.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... ett dubbelrum.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... ett enkelrum.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... ett rum för ___ personer.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... ett rum med rökförbud.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

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

... aparte bedden. ... skilda sängar.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... en balkong.
 

... een eigen badkamer. ... ett angränsande badrum.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... havsutsikt.
De kamer heeft zeezicht.

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

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

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

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Har ni några handikappanpassade rum?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

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

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Kan jag få se rummet först?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? Är frukosten inkluderad?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Är husdjur tillåtna?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Zweeds
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Var hittar jag rum nummer ___?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Har någon frågat efter mig?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? När serveras frukosten?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Går det att använda internet här?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Vill ni vara snälla och städa mitt rum?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Jag vill inte att rummet städas just nu.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

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

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

Om extra dingen vragen

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

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Zweeds
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Ik wil graag een andere kamer. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. Värmen fungerar inte.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. Rummet är väldigt högljutt.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. Rummet luktar illa.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Jag bad om ett rökfritt rum.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. Min nyckel fungerar inte.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. Det går inte att öppna fönstret.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. Rummet har inte städats.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Klacht

Er is geen warm water. Det finns inget varmvatten.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Jag fick inte mitt väckningssamtal.
Klacht
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De rekening is te hoog. Räkningen är för hög.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Min granne är för högljudd.
Klacht
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