
Reizen
De weg vinden

De weg vinden - Locatie
Nederlands Fins
Ik ben de weg kwijt. Olen eksyksissä.

Niet weten waar je bent.

Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart

Waar kan ik ___ vinden? Mistä täällä on ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen

... een toilet? ...WC?
voorziening

... een bank/een wisselkantoor? ...pankki / rahanvaihtopiste?
voorziening

... een hotel? ...hotelli?
voorziening

... een tankstation? ...huoltoasema?
voorziening

... een ziekenhuis? ...sairaala?
voorziening

... een apotheek? ...apteekki?
voorziening

... een warenhuis? ...tavaratalo?
voorziening

... een supermarkt? ...ruokakauppa?
voorziening

... de bushalte? ...bussipysäkki?
voorziening
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... de halte voor de ondergrondse? ...metroasema?

voorziening

... een bezoekersinformatie/VVV? ...turisti-info?
voorziening

... een geldautomaat? ...käteisautomaatti?
voorziening

Hoe kom ik bij ___? Missä päin on ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek

... het centrum? ...keskusta?
bepaalde plek

... het (trein)station? ...juna-asema?
bepaalde plek

... het vliegveld? ...lentokenttä?
bepaalde plek

... het politiebureau? ...poliisiasema?
bepaalde plek

... de ambassade van [land]? ...[maan] suurlähetystö?
de ambassade van een bepaald land

Kunt u een goed(e) __ aanraden? Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek

... barren? ...baari?
plek

... cafés? ...kahvila?
plek

... restaurants? ...ravintola?
plek
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... nachtclubs? ...yökerho?

plek

... hotels? ...hotelli?
plek

... toeristenattracties? ...turistinähtävyys?
plek

... historische bezienswaardigheden? ...historiallinen paikka?
plek

... museums? ...museo?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen
Nederlands Fins
Sla linksaf. Käänny vasemmalle.

De weg wijzen

Sla rechtsaf. Käänny oikealle.
De weg wijzen

Ga rechtdoor. Jatka suoraan eteenpäin.
De weg wijzen

Ga terug. Käänny takaisin.
De weg wijzen

Stop. Pysähdy.
De weg wijzen

Ga richting ___. Mene kohti ___.
De weg wijzen

Ga voorbij de ___. Mene ___ ohi.
De weg wijzen
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Zoek de ___. Varo ___.

De weg wijzen

naar beneden mäkeä alas
De weg wijzen

omhoog mäkeä ylös
De weg wijzen

kruising risteys
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

stoplichten liikennevalot
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

park puisto
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein
Nederlands Fins
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen? Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?

Naar een kaartjesloket vragen

Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen. Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen

... enkeltje ... ...yhdensuuntaisen lipun...
een kaartje met alleen heenreis

... retourtje ... ...meno-paluu-lipun...
een kaartje met heen- en terugreis

... eersteklas-/tweedeklaskaartje ... ...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas

... dagkaart ... ...päivälippu...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
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... weekkaart ... ...viikkolippu...

een pas die de hele week te gebruiken is

... maandkaart ... ...kuukausilippu...
een pas die een hele maand te gebruiken is

Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ? Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek

Ik wil graag een stoel (aan het raam)
reserveren.

Haluaisin varata (ikkuna)paikan.

Een bepaalde stoel reserveren

Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ? Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat

Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan? Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
Informeren naar de reisduur

Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__? Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat

Is deze plek bezet? Onko tämä paikka varattu?
Informeren of een stoel nog vrij is

Dat is mijn stoel. Tuo on minun paikkani.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden
Nederlands Fins
open auki

Een winkel is open

gesloten kiinni
Een winkel is dicht

toegang sisäänkäynti
Bord voor de toegang
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uitgang uloskäynti

Bord voor de uitgang

duwen työnnä
 

trekken vedä
 

mannen miehet
Mannentoilet

vrouwen naiset
Vrouwentoilet

bezet varattu
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet

vrij vapaa
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi
Nederlands Fins
Weet u het telefoonnummer om een taxi te
bellen?

Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?

Vragen naar het nummer van een taxibedrijf

Ik moet naar __[locatie]__. Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt

Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te
gaan?

Paljonko maksaa _[paikkaan]_?

 Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek

Kunt u hier even wachten? Voitko odottaa tässä hetken?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
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Volg die auto! Seuraa tuota autoa!

Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur
Nederlands Fins
Waar is de autoverhuur? Missä täällä on autovuokraamo?

Vragen waar je een auto kunt huren

Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje
huren.

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

Specificeren wat voor soort auto je wilt huren

... voor één dag/een week. ... päiväksi / viikoksi.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren

Ik wil een verzekering met volledige dekking. Haluan täyden vakuutuksen.
De volledigste verzekering mogelijk vragen

Ik heb geen verzekering nodig. En tarvitse vakuutusta.
Om geen verzekering vragen

Moet ik de auto met een volle tank
terugbrengen?

Palautetaanko auto täydellä tankilla?

Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt

Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? Missä on lähin bensa-asema?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is

Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen. Haluaisin lisätä toisen kuskin
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract

Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de
snelweg?

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?

Informeren naar de snelheidslimieten in de regio

De tank is niet vol. Tankki ei ole täynnä.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
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De motor maakt een gek geluid. Moottorista kuuluu omituinen ääni.

Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto

De auto is beschadigd. Auto on vahingoittunut.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is
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