
Voyage
Logement

Logement - 
espéranto espagnol
Kie mi povas trovi ___? ¿En dónde puedo encontrar________?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? ... una habitación para rentar?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... un hostal?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ... un hotel?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ... una cama y desayuno?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ... un sitio para acampar?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? ¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar?
Peti pri la prezoj

Logement - 
espéranto espagnol
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? ¿Tiene habitaciones disponibles?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? ¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. Me gustaría reservar____.
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ...una habitación doble.
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ...una habitación individual.

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... una habitación para ____ personas.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ...una habitación para no fumadores.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. Me gustaría reservar una habitación con_____.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... una cama doble.
lito por du

... apartaj litoj. ...camas separadas.
solaj litoj

... balkono. ... un balcón.
 

... apuda banĉambro. ...un cuarto de baño privado.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ...con vista al mar.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ...una cama extra.
Peti ĉambron kun ekstra lito

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

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

¿Tiene habitaciones especiales para personas con
alguna discapacidad física?

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

Soy alérgico a _____ [polvo/pelo de animal]. ¿Tiene
alguna habitación especial disponible?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? ¿Podría echar un vistazo a la habitación?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? ¿El desayuno está incluído?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? ¿Las toallas y sábanas están incluídas?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? ¿Permiten el acceso de animales?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? ¿Tienen estacionamiento para autos?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? ¿Tienen caja de sguridad o candados?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Logement - 
espéranto espagnol
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? ¿En dónde puedo encontrar la habitación ____?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! La llave de la habitación ______, por favor.
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? ¿Recibí alguna llamada?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? ¿En dónde me puedo registrar para la excursión?
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? ¿En dónde puedo realizar una llamada?
Demandi kie la publika telefono estas
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Kiam estas matenmanĝo servita? ¿A qué hora se sirve el desayuno?

Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. ¿Me puede despertar mañana a las ___?
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? ¿Puede pedirme un taxi?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? ¿Puedo usar internet aquí?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

¿Me podría recomendar algún restaurante?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? ¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi habitación?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. No necesito que limpien mi habitación por el momento.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

¿Me podría proporcionar una sábana/almohada/toalla
extra?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. Me gustaría pagar la cuenta.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí.
Komplimenti la hotelon

Logement - 
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Mi ŝatus alian ĉambron. Me gustaría tener una habitación diferente.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. La calefacción no funciona.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. El aire acondicionado no funciona.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. La habitación es muy ruidosa.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. La habitación huele bastante mal.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. Pedí una habitación para no fumadores.
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. Pedí una habitación con vista.
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. Mi llave no funciona.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. La ventana no abre.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. La habitación no ha sido aseada.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación.
Plendo

Ne estas varma akvo. No hay agua caliente.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. No recibí ninguna llamada para despertarme.
Plendo
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La fakturo estas tro ŝargita Me están cobrando de más.

Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. Mi vecino es muy ruidoso.
Plendo
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