
Călătorie
Cazare

Cazare - Căutați
Română Engleză
Cum pot ajunge la ___ ? Where can I find ___?

Cereți direcții către locul de cazare.

...o cameră liberă? ... a room to rent?
Tipul de cazare

...o gazdă? ... a hostel?
Tip de cazare

... un hotel? ... a hotel?
Tip de cazare

... o cameră de oaspeți? ... a bed and breakfast?
Tip de cazare

... un loc de campat? ... a camping site?
Tip de cazare

Cum sunt prețurile acolo? What are the prices like there?
Întrebați despre prețuri.

Cazare - Rezervare
Română Engleză
Aveți camere libere? Do you have any rooms available?

Întrebați dacă există camere disponibile.

Cât costă o cameră pentru ___ persoane? How much is a room for ___ people?
Întrebați care este prețul unei camere.

Aș dori să rezerv ___. I would like to book ___.
Rezervați o anumită cameră.

... o cameră dublă. ... a double room.
Cameră pentru două persoane.
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... o cameră de o persoană. ... a single room.

Cameră pentru o persoană.

... o cameră pentru ___ persoane. ... a room for ___ people.
Cameră pentru X persoane.

... o cameră pentru nefumători. ... a non-smoking room.
Cameră pentru nefumători.

Aș dori să rezerv o cameră cu ___. I would like to book a room with ___.
Cereți o cameră dotată cu echipamente suplimentare.

... cu un pat dublu ... a double bed.
Pat pentru două persoane.

... paturi separate. ... separate beds.
Paturi separate.

... un balcon. ... a balcony.
 

... cu baie adiacentă. ... an adjoining bathroom.
Cameră care include și baie.

... cu vedere la ocean. ... an ocean view.
Cameră cu vedere la ocean.

... un pat suplimentar. ... an extra bed.
Cereți un pat suplimentar în cameră.

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

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Rezervați o cameră pentru o perioadă specifică.

Aveți camere speciale pentru persoane cu
dizabilități?

Do you have any special rooms for handicapped
people?

Cereți o cameră specială pentru persoane cu dizabilități.
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Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți
vreo cameră specială?

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Cereți o cameră specială datorită alergiilor.

Pot să văd camera înainte? May I see the room first?
Cereți să vedeți camera înainte să faceți rezervarea.

Micul dejun este inclus? Is breakfast included?
Întrebați dacă în preț este inclus și micul dejun.

Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse? Are towels/bed linen included?
Întrebați dacă în preț sunt incluse și prosoapele și lenjeria de pat.

Sunt permise animalele de companie? Are pets allowed?
Întrebați dacă sunt permise animalele de companie.

Aveți loc de parcare/garaj? Do you have a parking garage/lot?
Întrebați unde vă puteți parca mașina.

Aveți un seif? Do you have safety lockers/a safe?
Întrebați unde vă puteți lăsa în siguranță obiectele de valoare.

Cazare - În timpul șederii
Română Engleză
Unde este camera ___ ? Where can I find room number ___?

Cereți direcții către o anumită cameră.

Cheia pentru camera ___, vă rog! The key for room number___, please!
Cereți cheia de la camera dumneavoastră.

Aveți vreun mesaj pentru mine? Has anyone asked for me?
Întrebați dacă aveți vreun mesaj.

Cum mă pot înscrie la excursie? Where can I sign up for the excursion?
Întrebați cum puteți face o rezervare pentru o excursie.

Unde pot da un telefon? Where can I make a call?
Întrebați unde se află un telefon public.
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La ce oră se servește micul dejun? When is breakfast served?

Întrebați la ce oră este servit micul dejun.

Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___. Please wake me up tomorrow at___.
Cereți un apel de trezire.

Îmi puteți chema un taxi, vă rog? Could you call a taxi, please?
Comandați un taxi.

Mă pot conecta la internet aici? Can I use the internet here?
Întrebați dacă conexiunea la internet este disponibilă.

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din
zonă?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Cereți să vi se recomande restaurante.

Puteți sa-mi curățați camera, vă rog? Would you please clean my room?
Cereți să vi se curețe camera.

Nu este nevoie să-mi curățați camera acum. I don't want the room to be cleaned right now.
Cereți să vi se curețe camera mai târziu.

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

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Cereți articole suplimentare.

Puteți să duceți aceasta la spălătorie? Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Cereți să vi se ducă la spălătorie un articol vestimentar.

Aș dori să achit factura, vă rog. I would like to check out, please.
Cereți să plătiți factura pentru șederea la hotel întrucât veți pleca.

Chiar ne-am simțit bine aici. We really enjoyed our stay here.
Complimentați hotelul pentru recepție

Cazare - Reclamații
Română Engleză
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Aș dori o altă cameră. I would like a different room.

Cereți o altă cameră.

Căldura nu funcționează. The heating does not work.
Atenționați că sistemul de încălzire nu funcționează.

Aerul condiționat nu funcționează. The air conditioning does not work.
Atenționați că aerul condiționat nu funcționează.

Camera este foarte gălăgioasă. The room is very noisy.
Informați despre zgomotele puternice în cameră.

Camera miroase urât. The room smells bad.
Reclamați mirosul neplăcut din cameră.

Am solicitat o cameră pentru nefumători. I requested a non-smoking room.
Reclamație

Am solicitat o cameră cu vedere. I requested a room with a view.
Reclamație

Cheia mea nu funcționează. My key does not work.
Informați că nu vă merge cheia de la cameră.

Fereastra nu se deschide. The window does not open.
Informați că nu puteți deschide fereastra.

Camera nu a fost curățată. The room has not been cleaned.
Informați că aveți camera murdară.

Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră. There are mice / rats / bugs in the room.
Reclamație

Nu este apă caldă. There is no hot water.
Reclamație

Nu am primit apelul de trezire. I did not receive my wake-up call.
Reclamație
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Factura este prea mare. The bill is overcharged.

Reclamație

Vecinul meu este prea gălăgios. My neighbour is too loud.
Reclamație
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