
Viaggi
Alloggio

Alloggio - 
esperanto giapponese
Kie mi povas trovi ___? ___はどこで探せますか?

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? 宿泊できる部屋はありますか?
Tipo de loĝejo

...gastejon? ...ホステル?
Tipo de loĝejo

...hotelon? ...ホテル?
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ...朝食付き民宿?
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ...キャンプ場?
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? そこの宿泊値段はいくらですか?
Peti pri la prezoj

Alloggio - 
esperanto giapponese
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? 空いている部屋はありますか?

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? __人用の部屋はいくらですか?
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. ___を予約したいです
Rezervi specifan ĉambron

... duoblan ĉambron. ...ダブルルーム
Ĉambro por du personoj
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... solan ĉambron. ...シングルルーム

Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ___人用の部屋
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ...禁煙の部屋
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. ___の部屋を予約したいです
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ...ツインベッド
lito por du

... apartaj litoj. ...別々のベッド
solaj litoj

... balkono. ...バルコニー
 

... apuda banĉambro. ...隣接するバスルーム
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. ...オーシャンビュー
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ...エキストラベッド
Peti ĉambron kun ekstra lito

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

___箔/週間部屋を予約したいです

Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

障害者用の特別な部屋はありますか?

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

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? 最初に部屋を見てもいいですか?
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? 朝食は含まれますか?
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? タオル/シーツは含まれますか?
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? 動物は許可されていますか?
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? 駐車場はありますか?
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? 金庫はありますか?
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Alloggio - 
esperanto giapponese
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? ___号室はどこですか?

Peti la direkton al certa ĉambro

La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! ___号室の部屋の鍵をお願いします！
Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? 誰か私にメッセージを残しましたか?
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

Demandi kie fari rezervon por ekskurso
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Kie mi povas fari telefonon? どこで電話できますか?

Demandi kie la publika telefono estas

Kiam estas matenmanĝo servita? いつ朝食が食べれますか?
Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. 明日___に起こしてください
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? タクシーを呼んでいただけますか?
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? インターネットを使ってもいいですか?
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

近くにおすすめのレストランはありますか?

Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? 私の部屋を掃除していただけますか?
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. 今は部屋を掃除してほしくないです
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue

Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. チェックアウトをお願いします
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. ここでの滞在を楽しむことができました。
Komplimenti la hotelon

Alloggio - 
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Mi ŝatus alian ĉambron. 別の部屋をお願いします

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. 暖房が効きません
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. 冷房が効きません
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. 部屋がとても騒がしい
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. 部屋がくさいです
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. 禁煙室を希望しました
Plendo

Mi petis ĉambron kun vido. 眺めのいい部屋を希望しました
Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. 鍵が壊れています
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. 窓が開きません
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. 部屋が掃除されていません
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. ねずみ/虫が部屋にいます
Plendo

Ne estas varma akvo. 温水が出ません
Plendo
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Mi ne ricevis mian telefonon. モーニングコールを受け取りませんでした

Plendo

La fakturo estas tro ŝargita 過剰請求されました
Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. 隣人がうるさいです
Plendo
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