
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - 
Esperanto Türkisch
Kie mi povas trovi ___? Nereden __ bulabilirim?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? kiralamak için ... oda?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... bir hostel?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... bir otel?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... bir oda artı kahvaltı?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... bir kamp alanı?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? Orada fiyatlar ne civarda?
Peti pri la prezoj

Unterkunft - 
Esperanto Türkisch
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? Boş odanız var mı?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? __ kişi için bir oda ne kadar?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. __ ayırtmak istiyorum.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ... çift kişilik bir oda.
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ... tek kişilik bir oda.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... __ kişi için bir oda.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ... bir sigara içilmeyen oda.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. __li bir oda ayırtmak istiyorum.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... bir ikiz yatak.
lito por du

... apartaj litoj. ... ayrı yataklar.
solaj litoj

... balkono. ... bir balkon.
 

... apuda banĉambro. ... bir bitişik banyo.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ... bir okyanus manzarası.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... bir extra yatak.
Peti ĉambron kun ekstra lito

Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___
nokto(j)/semajno(j).

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

Engelliler için özel odanız var mı?

Peti pri specialaj ĉambroj por handikapuloj
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Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj].
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? Önce odayı görebilir miyim?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? Kahvaltı dahil mi?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? Evcil hayvanlar girebilir mi?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? Park yeriniz var mı?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? Güvenli kutular var mı?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Unterkunft - 
Esperanto Türkisch
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! __ oda numarı için anahtar lütfen.
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? Beni soran oldu mu?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? Gezi için nereden kaydolabilirim?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? Nereden bir arama yapabilirim?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? Burada internet kullanabilir miyim?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Komplimenti la hotelon

Unterkunft - 
Esperanto Türkisch
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Mi ŝatus alian ĉambron. Başka bir oda istiyorum.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. Isıtma sistemi çalışmıyor.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. Havalandırma çalışmıyor.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. Oda çok sesli.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. Oda kötü kokuyor.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Manzaralı bir oda istemiştim.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. Anahtarım çalışmıyor.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. Pencere açılmıyor.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. Oda temizlenmemiş.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Plendo

Ne estas varma akvo. Sıcak su yok.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. Uyandırma hizmeti yapılmadı.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita Hesap fazla hesaplanmış.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Komşum çok sesli.
Plendo
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