"On laiskaa, että paikalliset myyjät sulkevat kauppansa iltapäivisin. Haluaisin usein ostaa tavaraa
siestan aikaan - siksi se pitäisikin kieltää."
"Lomallani Intian Goassa minua kuvotti se, kuinka miltein jokaisessa ravintolassa tarjoiltiin currya.
En voi sietää mausteista ruokaa."
"Varasimme lomallamme retken vesipuistoon, mutta kukaan ei kertonut, että meidän pitäisi ottaa
mukaamme omat uimapuvut ja pyyhkeet."
"Rannalla oli liikaa hiekkaa."
"Havaitsimme, että hiekka ei ollut samanlaista kuin esitteessä. Esitteessänne hiekka näyttää
keltaiselta, kun se oli oikeasti valkoista."
"Auringonotto yläosattomissa tulisi kieltää. Lomamme meni pieleen, koska aviomieheni tuijotteli
kaikki päivät muita naisia."
"Ostimme Ray-Ban -aurinkolasit viidellä eurolla katukauppiaalta vain tajutaksemme myöhemmin,
että ne olivat feikit."
" Kukaan ei kertonut, että vedessä olisi kaloja. Lapsemme säikähtivät."
"Meidän täytyi jonottaa ulkona ilman ilmastointia."
"On matkanjärjestäjän velvollisuus varoittaa meitä ennen matkaa meluisista ja kurittomista
kanssamatkustajista."
”Hyttynen pisti minua. Kukaan ei sanonut, että ne voivat pistää.”
”Nainen uhkasi soittaa poliisit väitettyään, että henkilökunta oli lukinnut hänet huoneeseensa.
Tosiasiassa hän oli tulkinnut huoneen ovessa roikkuneen "älä häiritse" kyltin varoitukseksi
pysytellä huoneessa.”
”Australiassa Novotel-hotellin vieras valitti, että hänen keittonsa oli liian paksua ja vahvaa. Kävi
ilmi, että hän ryysti kastiketta”
”Olimme kihlattuni kanssa varanneet kahden sängyn huoneen, mutta meidät sijoitettiin huoneeseen,
jossa oli parisänky. Pidän teitä vastuussa siitä, että olen nyt raskaana. Tätä ei olisi tapahtunut, jos
olisitte antaneet meille huoneen jonka varasimme”
”Vertasin yhden makuuhuoneen huoneistomme kokoa ystäviemme kolmen makuuhuoneen
asuntoon, ja meidän oli huomattavasti pienempi.”
”Esitteessä sanotaan, että "ei kampaajia majoituksessa". Me olemme kampaajaharjoittelijoita –
voimmeko yöpyä täällä?”
”Kohteessa oli liikaa espanjalaisia ihmisiä. Vastaanottovirkailija puhui espanjaa, ruoka oli
espanjalaista. Kukaan ei kertonut meille, että siellä olisi niin paljon ulkomaalaisia.”
”Esitteessä kerrottiin, että huoneessa on täysin varusteltu keittiö, mutta siellä ei ollut
kananmunanleikkaajaa.”

”Olimme lomalla Espanjassa ja meillä oli ongelma taksikuskien kanssa, koska he olivat kaikki
espanjalaisia.”
”Tiet olivat epätasaisia ja kuoppaisia, joten emme voineet lukea opaskirjaa bussimatkalla hotelliin.
Siksi emme tienneet monista asioista, jotka olisivat tehneet lomastamme hauskemman.”
”Matkaoppaassa pitäisi mainita, että lähikauppa ei myy oikeanlaisia keksejä ja pähkinöitä.”
”Paluulento Jamaicalta Englantiin kesti yhdeksän tuntia, mutta amerikkalaisilla paluulento kesti
vain kolme tuntia. Se tuntui epäreilulta.”

