Kolmas kappale

Dritte Lektion

A1 Joko sinulla oli loma? Hattest du schon Urlaub?
1

Kuunnelkaa dialogi, jossa Maarit kyselee Helmut Schröderiltä lomasuunnitelmista!
Merkitkää rastilla oikeat vastaukset! Hören Sie sich den Dialog an, in dem Maarit Helmut
Schröder nach seinen Urlaubsplänen fragt! Kreuzen Sie die richtigen Antworten an!
15



1. Onko Helmut Schröderillä kesäloma
 a) toukokuussa?
 b) heinäkuussa?
 c) elokuussa?

6. Kuinka kauan he ovat Helsingissä?
 a) viikon
 b) kolme päivää
 c) kaksi päivää

2. Matkustaako hän lomalla
 a) Suomeen?
 b) Saksaan?
 c) Sveitsiin?

7. Mistä Helmutin vaimo on kiinnostunut?
 a) taiteesta
 b) historiasta
 c) urheilusta

3. Kenen kanssa hän matkustaa?
 a) yksin
 b) perheen kanssa
 c) ystävän kanssa

8. Minne Schröderit menevät Helsingistä?
 a) Vehmersalmelle
 b) Hankasalmelle
 c) Rantasalmelle

4. Miten Schröderit matkustavat?
 a) laivalla
 b) lentokoneella
 c) autolla

9. Missä he asuvat lomalla?
 a) hotellissa
 b) mökissä
 c) suomalaisen ystävän luona

5. Mistä laiva lähtee?
 a) Travemündestä
 b) Rostockista
 c) Lyypekistä

10. Mitä he tekevät lomalla?
 a)  He uivat, saunovat ja onkivat.
 b)  He poimivat mustikoita.
 c)  He kirjoittavat kirjeitä.

Lektion 3
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11. Missä he käyvät loman aikana?
 a) Heinävedellä
 b) Kuopiossa
 c) Mikkelissä

13. Mitä kautta he palaavat kotiin?
 a) Turun kautta
 b) Ruotsin kautta
 c) suoraan Helsingistä Travemündeen

12. Mitä he tekevät Helsingissä?
14. Missä he yöpyvät kotimatkalla?
 a) He yöpyvät Kaijan ja Mikon luona.
 a) Tukholmassa
 b) He käyvät ostoksilla.
 b) Malmössä
 c) He tapaavat saksalaisen ystävän.
 c) Travemündessä

2

Kertokaa omin sanoin Helmut Schröderin lomasuunnitelmista! (Voitte käyttää apuna
edellisen tehtävän kysymyksiä ja vastauksia.) Erzählen Sie mit eigenen Worten von den
Urlaubsplänen Helmut Schröders!

3

Kerratkaa puhekielen me-muoto! Muunnelkaa sitten seuraavat verbimuodot puhekielen muodoiksi! Kirjoittakaa lisäksi verbin infinitiivi ja yksikön ensimmäinen persoona!
Wiederholen Sie die umgangssprachliche wir-Form! Wandeln Sie dann die regulären Formen
in umgangssprachliche Formen um! Schreiben Sie außerdem die Grundform und die erste
Person Einzahl des Verbs auf!
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a. vietämme		

me vietetään / ei vietetä > viettää, vietän 1

b. ajamme		

………………………………………………………………………..

c. kirjoitamme

………………………………………………………………………..

d. luemme		

………………………………………………………………………..

e. lähdemme		

………………………………………………………………………..

f. matkustamme

………………………………………………………………………..

g. ongimme		

………………………………………………………………………..

h. poimimme		

………………………………………………………………………..

i. yövymme		

………………………………………………………………………..

j. jatkamme		

………………………………………………………………………..

k. jäämme		

………………………………………………………………………..
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l. käymme		

………………………………………………………………………..

m. uimme		

………………………………………………………………………..

n. menemme		

………………………………………………………………………..

o. tulemme		

………………………………………………………………………..

p. haluamme		

………………………………………………………………………..

q. vuokraamme

………………………………………………………………………..
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4

Haluatte lähteä lomalle perheen tai jonkun ystävän kanssa. Puhukaa parin kanssa lomasuunnitelmistanne! Käyttäkää puhekielen me-muotoa! Sie wollen mit der Familie oder mit
einem Freund / einer Freundin in den Urlaub fahren. Sprechen Sie mit einem Partner/einer
Partnerin über Ihre Urlaubspläne! Benutzen Sie die umgangssprachliche wir-Form!

5

Kuunnelkaa tämän harjoituksen teksti ja esittäkää seuraavat kysymykset toisillenne!
Lukekaa lopuksi teksti! Mitä puhekielisiä muotoja tekstistä löytyy? Hören Sie sich den
Text dieser Übung an und stellen Sie folgende Fragen an Ihren Nachbarn! Lesen Sie zum
16
Schluss den Text! Welche ugs. Formen kommen in dem Text vor?



a. Mistä Pekka on kotoisin?
b. Missä kuussa hänellä on loma?
c. Kenen kanssa hän matkustaa?
d. Miten hän haluaa matkustaa Suomeen?
e. Kuinka pitkäksi aikaa he vuokraavat mökin?
f. Mitä he haluavat tehdä mökillä?
g. Mitä he tekevät, jos ilma on huono?
h. Missä he ovat toisella lomaviikolla?
i. Kenet he tapaavat Kuopiossa?
j. Missä he yöpyvät?
k. Mitä he tekevät Kuopiossa?
l. Minne he menevät Kuopiosta?
m. Kenet he tapaavat Kolilla?

Lektion 3
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Tervetuloa Scandic Kuopio-hotelliin!
Scandic Kuopio sijaitsee Kallaveden rannalla aivan
kaupungin keskustassa. Hotellista on vain yksi
kilometri torille. Kuopion matkustajasatama on
aivan hotellin vieressä. Satamasta pääset risteilylle
nauttimaan Kallaveden upeasta järvimaisemasta.
Myös kaikki kaupungin ravintolat ja ostoskadut ovat
vain kivenheiton päässä hotellista.
Palvelut
Kun yövyt Scandic Kuopio-hotellissa, voit kuntoilla
hotellin kuntohuoneessa tai uida uima-altaassa. Sen
jälkeen onkin mukava rentoutua yhdessä hotellin
kolmesta saunasta tai porealtaassa. Hotellin ravintola
Mesimarjassa voit nauttia herkullisen illallisen.
Hotellin yleiskatsaus
Huoneita yhteensä:
137
Lemmikkihuoneita:
36
Ravintola ja baari:
Kyllä
Autotalli:
Ei
Ulkopysäköinti:
Kyllä
Myymälä:
Kyllä.
Myymälä on auki ympäri vuorokauden.
Kokoushuoneita:
8
Etäisyys keskustaan:
1 km
Etäisyys Kuopion lentokentälle:
17 km
Etäisyys rautatieasemalle:
1,1 km
Langaton internet:
Kyllä
Scandic Kuopio
Satamakatu 1, 70100 Kuopio, Suomi
Puhelin: +358 17 195 111
Fax: +358 17 195 2211
Sähköposti: kuopio@scandichotels.com

6

Hotellissa on uima-allas, kuntosali, 3 saunaa: Kaikki
huoneet ovat savuttomia.
Hinnat: alkaen 89 €/yö. Aamiainen kuuluu huoneen hintaan. Lapset yöpyvät maksutta vanhempien huoneessa. Lemmikkimaksu on 20 €/huone/
vuorokausi.

Tutustukaa Scandic Kuopio-hotellin esitteeseen ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin!
Machen Sie sich mit dem Prospekt des Scandic Kuopio-Hotels vertraut und beantworten Sie
die folgenden Fragen!
a. Minkä järven rannalla hotelli sijaitsee? b. Kuinka pitkä matka hotellista on torille?
c. Mistä voi nauttia risteilyllä? d. Ovatko kaupungin ravintolat ja ostoskadut kaukana?
e. Onko hotellissa kuntosali? Entä uima-allas? f. Montako saunaa hotellissa on? g. Onko
hotellissa poreallas? h. Mikä on hotellin ravintolan nimi? i. Voiko hotelliin viedä lemmikkejä? j. Onko hotellissa autotalli? k. Kuinka pitkä matka hotellista on Kuopion lentokentälle? Entä rautatieasemalle? l. Mitä yöpyminen Scandic-hotellissa maksaa? m. Entä mitä
aamiainen maksaa? n. Milloin hotellin myymälä on auki?
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7

Haluatte käydä perheen tai parin ystävän kanssa Kuopiossa. Kirjoittakaa sähköposti
Scandic Kuopio-hotelliin ja tiedustelkaa huoneita! Vertailkaa tekstejä! Sie wollen mit der
Familie oder ein paar Freunden Kuopio besuchen. Schreiben Sie eine E-Mail an das Scandic
Kuopio-Hotel und erkundigen Sie sich nach Zimmern! Vergleichen Sie Ihre Texte!

8

Esitelkää jokin hotelli, jossa olitte joskus lomalla! Beschreiben Sie ein Hotel, in dem Sie
irgendwann im Urlaub waren!

9

Jakautukaa kolmeen ryhmään ja valitkaa yksi seuraavista matkamainoksista! Mitä
lisätietoja haluatte saada, ennen kuin varaatte matkan? Kirjoittakaa matkatoimistolle
sähköpostiviesti tai suunnitelkaa, miten soitatte sinne! Allaolevasta laatikosta löydätte
iskusanoja mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Esittäkää tuotokset toisille! Bilden Sie
drei Gruppen und wählen Sie eines der folgenden Reiseangebote! Welche Zusatzinformationen möchten Sie bekommen, bevor Sie die Reise reservieren? Schreiben Sie dem Reisebüro eine E-Mail oder planen Sie Ihren Anruf! Im Kasten unten finden Sie Stichwörter für Ihre
Fragen. Präsentieren Sie den anderen Ihre Ergebnisse!

12 %

Ruskaretki Lappiin
1 viikko Saariselällä – lähde mukaan nauttimaan Lapin ruskasta! Lähtö 16.9. klo 09.00
Kuopion linja-autoasemalta.
Aikuiset alkaen 595 €/hlö, sisältää bussikuljetukset, majoitukset, aamiaiset.
Matkaohjelma ja lisätiedot matkatoimistosta.
Pöljän bussimatkat OY, Asemakatu 14, Pöljä
Puh. 050969728 – poeljaenbmoy@matka.fi

Lounasristeily Kallavedellä
M/S Lokki heinäkuussa lauantaisin
kello 12–15
Aikuiset 35 €/hlö, lapset 6–15v. 20 € /hlö –
alle 5-v. ilmaiseksi.
Kysy ryhmätarjouksia ja vapaita paikkoja
matkatoimistosta!
Sisävesiristeilyt OY
Satamakatu 30, 70100 Kuopio
Puh. 050446688, sisaevesiroy@matka.fi

Toimistomme on auki ma – pe 9 – 17.

Lomalle etelään suoraan Kuopiosta
05.10. Rodos hinnat alkaen 799 €
15.10. Alanya/Turkki hinnat alkaen 599€
25.10. Euroopan kiertomatka, hinnat alkaen 899 €
Varaukset ja lisätietoja matkatoimistosta!
Etelänmatkat OY, Kauppakatu 15, 70100 Kuopio,
Puh. 05023456677, etelaenmoy@matka.fi
Aukioloajat: ma – pe 8.30 –17.30

ajoreitti – majoitus / hotellivaihtoehdot – sijainti, siisteys – tarkka matkaohjelma – lapsihinnat/opiskelijahinnat /eläkeläishinnat – ilmoittautuminen – millainen lounas (buffetlounas vai à la carte – erikoisruokavaliot?) – kiertomatkan kohteet – lentokone /bussi/
laiva – ryhmät (ryhmäkoko, alennukset) – retket – matkavakuutus – lisämaksuja?
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Lerntipp
Machen Sie mal Ihre nächsten Reisepläne auf Finnisch! Wann wollen
Sie verreisen, wohin, mit wem, für wie lange und was wollen Sie alles
machen! Je öfter man die entsprechenden Ausdrücke benutzt, desto
fließender kann man sie auch im Gespräch verwenden.

A2 Kirjoja, kirjeitä, lehtiä
10

Bücher, Briefe, Zeitungen

Muodostakaa seuraavien sanojen neljä »perusmuotoa«! Mitkä sanat kuuluvat samaan
sanatyyppiin? Wie lauten die vier »Grundformen« folgender Wörter? Welche Wörter gehören
zu demselben Worttyp?
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Täydentäkää lauseet järjestelemällä kirjaimet! Vervollständigen Sie die Sätze, indem Sie
die Buchstaben ordnen! (Wörter aus Übung 10)
a. Kirjastossa on paljon ( j i j o k r a ) _ _ _ _ _ _ _ . b. En saa usein ( j i i ä t e r k )
_ _ _ _ _ _ _ _ . c. Mitä ( ä i t h e l ) _ _ _ _ _ _ sinä luet? d. Onko tässä järvessä paljon
( a a o k l j ) _ _ _ _ _ _ ? e. Mistä voin ostaa kauniita ( t a o e r k j t ) _ _ _ _ _ _ _ _ ?
f. Saimaan rannalla on paljon ( ö j k m k e ä ) _ _ _ _ _ _ _ . g. Voiko täältä vuokrata
( t e e i ä v n ) _ _ _ _ _ _ _ ? h. Onko sinulla ( i u a k v ) _ _ _ _ _ Suomesta? i. Meillä
oli lomalla paljon aurinkoisia ( v ä ä i p i ) _ _ _ _ _ _ . j. Onko täällä aina näin paljon
( a u o j t a ) _ _ _ _ _ _ ? k. Oliko satamassa paljon ( a v j l o a i ) _ _ _ _ _ _ _ ? l.
Onko siellä isoja ( a k o i k j r k ) _ _ _ _ _ _ _ _ ? m. Ettekö tunne näitä ( l j o e e h lat)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ? n. He ovat mökillä useita ( i k a o k i j v )

_ _ _ _ _ _ _ _ . o.

Suomessa on paljon kauniita ( v ä ä i r j ) _ _ _ _ _ _ .

12

Keksikää ainakin kuusi lausetta, joissa käytätte sanaa »Helsinki« eri muodoissa! Denken
Sie sich mindestens 6 Sätze aus, in denen Sie das Wort »Helsinki« in verschiedenen Formen
benutzen!
Kielioppi
2.1.1. Partitiv
Mehrzahl
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B Landeskunde

13

Kääntäkää! Übersetzen Sie!
a. Willst du dieses Buch im Urlaub lesen? b. Isst du gern Fisch? c. Angelst du gern? d. Wie
wird der Name des Hotels geschrieben? e. Schreibst du deiner Oma eine Postkarte aus
dem Urlaub? f. Mietet ihr das Ferienhaus für den ganzen Urlaub? g. Können wir uns nach
deinem Urlaub treffen? h. Triffst du Freunde in Turku? i. Wann fährt euer Schiff in Turku
ab? j. Kennt ihr Turku noch nicht? k. Habt ihr Zeit, Turku kennen zu lernen?

B Landeskunde Der Sommerurlaub der Finnen
Die Finnen genießen eine recht großzügige Urlaubsregelung.
Der Haupturlaub wird meist im Sommer genommen. Behörden
und viele Firmen schließen im Juli. Vor allem um den Mittsommer herum nehmen die Finnen Urlaub, um die hellen Nächte zu
genießen, oder im August / September, um Beeren und Pilze zu
sammeln. Das Mökkileben ist für viele ein wichtiger Bestandteil
des Urlaubs. Beliebt sind auch die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, die es im Sommer an unterschiedlichsten Orten gibt.
Viele Finnen bleiben im Sommer in der Heimat und reisen eher
im Herbst oder im Winter in den Süden, wenn es im eigenen Land
dunkel und kalt ist. Viele Finnen, die in die Städte, vor allem nach
Helsinki, gezogen sind, fahren übrigens im Urlaub und an Feiertagen (juhannus, joulu) »nach Hause«, also aufs Land.

Lektion 3
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C Sanasto
A1, 1 – 5
Ateneum, -in, -ia
auto|paikka, -paikan,
-paikkaa, -paikkoja
ennen kaikkea
Heinä|vesi, -veden,
-vettä
ilma, -n, -a, ilmoja
... hyviä ilmoja!
Joko sinulla oli ...?
jäädä, jään, jäin, jäänyt
2 (+ wohin)
Kansallismuseo, -n, -ta
katedraali, -n, -a
kauppa|tori, -torin,
-toria, -toreja
kautta (Gen. + kautta)
Turun kautta
Mitä kautta?
koko
koko ajaksi
Oletteko koko ajan
mökillä?
kolmeksi päiväksi
Korkea|saari, -saaren,
-saarta
kotimatka, -n, -a,
kotimatkoja
käydä katsomassa,
käyn, kävin, käynyt 2
loma|viikko, -viikon,
-viikkoa, -viikkoja
luonaan, hänen ~ (Poss.
suff.)
käymme hänen luonaan
matkustaja|liikenne,
-liikenteen,
-liikennettä
meiän (ugs.)
meno|matka, -matkan,
-matkaa, -matkoja
niin kuin
reitti, reitin, reittiä,
reittejä
rentoutua, rentoudun,
rentouduin,
rentoutunut 1
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Ateneum (Kunstmuseum)
Autoplatz (auf dem
Schiff); Stellplatz
vor allem
Ort in Finnland
Wetter; Luft
... gutes Wetter!
Hattest du schon ...?
irgendwo bleiben
Nationalmuseum
Kathedrale
Marktplatz
via, über
über Turku
Wo lang/Welchen Weg?
ganz
für die ganze Zeit
Seid ihr die ganze Zeit
im Ferienhaus?
für drei Tage
Tierpark von Helsinki
Heimreise
angucken gehen
Ferienwoche
bei ihr
wir besuchen sie
Passagierverkehr
wir; unser
Hinreise
so wie
Route
sich erholen, entspannen

seuraava, -n, -a,
seuraavia
seuraavana päivänä
soudella, soutelen,
soutelin, soudellut 3
Suomenlinna, -n, -a
Suur|kirkko, -kirkon,
-kirkkoa
vaimoni / minun vaimo
varattu, varatun,
varattua, varattuja
(zu: varata)
varsinai|nen, -sen,
varsinaista, varsinaisia
viettää, vietän, vietin,
viettänyt 1
yksin
vuokrata, vuokraan,
vuokrasin, vuokrannut
4 (woher + -ksi)
Vuokraamme Suomesta
mökin kahdeksi
viikoksi.
A1, 6 – 8
alkaen
auki (Adv.)
auto|talli, -tallin,
-tallia, -talleja
etäisyys, etäisyyden,
etäisyyttä, etäisyyksiä
järvi|maisema,
-maiseman,
-maisemaa, -maisemia
Kalla|vesi, -veden,
-vettä
kaukana, kaukaa,
kauaksi
kiven|heitto, -heiton,
-heittoa, -heittoja
kivenheiton päässä

nächste|r, darauf
folgende|r
am nächsten Tag
rudern (gemütlich)
alte Festung vor Helsinki
Name des Doms in
Helsinki
meine Frau
reserviert
eigentlich, richtig
verbringen; feiern
allein
mieten
Wir mieten in Finn
land ein Ferienhaus
für zwei Wochen.

ab, beginnend
auf, offen, geöffnet
Garage
Entfernung
Seenlandschaft
Name des großen Sees
bei Kuopio
weit weg
Steinwurf

einen Steinwurf entfernt
kokous|huone, -huoneen, Besprechungszimmer,
-huonetta, -huoneita
Konferenzzimmer
kokoustilat
Räumlichkeiten für
Konferenzen
kunto|huone, -huoneen, Fitnessraum
-huonetta, -huoneita
kunto|sali
Fitnessstudio

C Sanasto

kuntoilla, kuntoilen,
kuntoilin, kuntoillut 3
kuulua, kuulun,
kuuluin, kuulunut 1
Aamiainen
kuuluu / sisältyy
huoneen hintaan.
langaton, langattoman,
langatonta, langattomia
lemmikki, lemmikin,
lemmikkiä, lemmik
kejä; lemmikki|eläin,
-eläimen, -eläintä,
-eläimiä
lemmikki|huone,
-huoneen, -huonetta,
-huoneita
lento|kenttä, -kentän,
-kenttää, -kenttiä;
lento|asema
maksutta
matkustaja|satama,
-sataman, -satamaa,
-satamia
myymälä, -n, -ä,
myymälöitä
nauttia, nautin, nautin,
nauttinut 1 (+ -sta/ -stä)
nauttia aamiainen/
illallinen
ostos|katu, -kadun,
-katua, -katuja
palvelu, -n, -a, palveluja

Fitnesssport betreiben
zu etw. gehören
Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen.
kabellos
Haustier

Zimmer, in dem ein
Haustier erlaubt ist
Flughafen, Flugplatz
frei, ohne zu bezahlen
Passagierhafen
Laden, Geschäft
etw. genießen
Frühstück/Abend
essen einnehmen
Einkaufsstraße

Service, Dienst
leistung
perhe|huone, -huoneen, Familienzimmer
-huonetta, -huoneita
pore|allas, -altaan,
Whirlpool
-allasta, -altaita
ranta, rannan, rantaa, Ufer, Strand
rantoja
savuton, savuttoman,
rauchfrei
savutonta, savuttomia
savuton huone
Nichtraucherzimmer
sijaita, sijaitsee / ei
liegen, gelegen sein
sijaitse, sijaitsi,
sijainnut 5 (3. Pers.)
tilava, -n, -a, tilavia
geräumig
uima|allas, -altaan,
Schwimmbecken,
-allasta, -altaita
Schwimmbassin
ulko|pysäköinti, -pysä Außenparkplatz
köinnin, -pysäköintiä

vuoro|kausi, -kauden,
Tag und Nacht, 24
-kautta, -kausia
Stunden
ympäri vuorokauden
rund um die Uhr
yleis|katsaus, -katsauk Überblick
sen, -katsausta
A1, 8 –12
aikui|nen, -sen,
aikuista, aikuisia
ajo|reitti, -reitin,
-reittiä, -reittejä
Mitä reittiä bussi ajaa?
alennus, alennuksen,
alennusta, alennuksia
Montako prosenttia
opiskelija-alennus on?
alle
alle 5-vuotiaat lapset
ilmaiseksi
aukiolo|aika, -ajan,
-aikaa, -aikoja
bufetti, bufetin,
bufettia, bufetteja;
buffetti. buffetin,
buffettia, buffetteja
buffetlounas
bussi|kuljetus, -kulje
tuksen, -kuljetusta,
-kuljetuksia
erikois|ruoka|valio,
-valion, -valiota,
-valioita
Onko erikoisruoka
valioita tarjolla?
olla allerginen (+ -lle)
etelä, -n, -ä
gluteeniton, gluteenit
toman, gluteenitonta,
gluteenittomia
hlö (henkilö)
ilmai|nen, -sen,
ilmaista, ilmaisia
ilmaiseksi (Adv.)
ilmoittautua, ilmoit
taudun, ilmoittauduin,
ilmoittautunut 1
Mihin mennessä täytyy
ilmoittautua?

Erwachsene / r
(Fahr-)Route
Welche Route fährt
der Bus?
Ermäßigung, Rabatt
Wie viel Prozent
beträgt die Studentenermäßigung?
unter
Kinder unter 5 Jahren
umsonst/gratis
Öffnungszeit
Büfett, Buffet

Lunchbüfett
Busfahrt, Beförderung
mit dem Bus
Diätspeiseplan, Diätkost
Gibt es Diätkost?
gegen etw. allergisch
sein
Süden
glutenfrei
Person
kostenlos, unentgeltlich
kostenfrei, umsonst
sich anmelden
Bis wann muss man
sich anmelden?
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ilmoittautumi|nen,
-sen, ilmoittautumista,
ilmoittautumisia
kasvis|ruoka, -ruoan,
-ruokaa, -ruokia
kasvis|syöjä, -syöjän,
-syöjää, -syöjiä
kierto|matka, -matkan,
-matkaa, -matkoja
kohde, kohteen,
kohdetta, kohteita
kuljetus, kuljetuksen,
kuljetusta, kuljetuksia
laktoositon, laktoosit
toman, laktoositonta,
laktoosittomia
lauantaisin
lisä|maksu, -maksun,
-maksua, -maksuja
Onko joitakin
lisämaksuja?
lisä|tieto, -tiedon,
-tietoa, -tietoja
lähde mukaan
nauttimaan …
majoitus, majoituksen,
majoitusta, majoituksia
Millainen ja missä
majoitus on?
hotelli / retkeilymaja
kahden / kolmen hengen
huone
matka|ohjelma,
-ohjelman, -ohjelmaa,
-ohjelmia
matka|toimisto,
-toimiston, -toimistoa,
-toimistoja
matka|vakuutus,
-vakuutuksen, -vakuu
tusta, -vakuutuksia
näin
retki, retken, retkeä,
retkiä
risteily, -n, -ä, risteilyjä
Rodos, Rodoksen,
Rodosta
ruska|retki, -retken,
-retkeä, -retkiä
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Lektion 3

Anmeldung
vegetarische Speise
Vegetarier, -in
Rundreise
Ziel
Beförderung, Transport
laktosefrei
samstags
Zusatzgebühr, extra
Kosten
Gibt es irgendwelche
Extrakosten?
weitere Information
komm mit und
genieße …
Unterbringung
Wie und wo ist die
Unterbringung?
Hotel / Jugendherberge
Zwei-, Dreibett-
zimmer
Reiseprogramm
Reisebüro
Reiseversicherung
so (wie hier / jetzt)
Ausflug
Kreuzfahrt
Rhodos
eine Fahrt zur Zeit
der Herbstfärbung

ryhmä, -n, -ä, ryhmiä
Onko teillä
ryhmätarjouksia?
Kuinka paljon ryhmät
saavat alennusta?
Montako henkeä
täytyy olla, jotta saa
ryhmäalennuksen?
siisteys, siisteyden,
siisteyttä
Onko hotelli siisti?
sijainti, sijainnin,
sijaintia
Missä hotelli sijaitsee?
Onko hotelli meren
rannalla?
sisältyä, sisältyy / ei
sisälly, sisältyi,
sisältynyt 1 + Illativ
(3. Pers.)
Mitä hintaan sisältyy /
kuuluu?
sisältää, sisältää / ei
sisällä, sisälsi,
sisältänyt 1 (3. Pers.)
Mitä hinta sisältää?
sisävesi|risteily,
-risteilyn, -risteilyä,
-risteilyjä
tarjous, tarjouksen,
tarjousta, tarjouksia
tarjouksessa
tarkka, tarkan, tarkkaa,
tarkkoja
toimistomme
usea, -n, -a, useita
vaihto|ehto, -ehdon,
-ehtoa, -ehtoja
Mitä hotellivaihtoehtoja
on tarjolla?
kolmen / neljän / viiden
tähden hotelli
varaus, varauksen,
varausta, varauksia

Gruppe
Haben Sie Gruppenangebote?
Wie hoch ist die Gruppenermäßigung?
Wie viele Personen
müssen es sein, um
eine Gruppenermäßigung zu bekommen?
Sauberkeit
Ist das Hotel sauber?
Lage
Wo liegt das Hotel?
Liegt das Hotel am
Meer?
beinhaltet / ist inbe
griffen
Was ist im Preis
inbegriffen?
beinhalten
Was beinhaltet der
Preis?
Binnenseekreuzfahrt
Angebot
im Angebot
genau
unser Büro
mehrere
Alternative
Welche Hotels stehen
zur Auswahl?
Drei-, Vier-, Fünfsternehotel
Reservierung

