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أين يمكنني إيجاد____________؟ ¿En dónde puedo encontrar________?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ... una habitación para rentar?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... un hostal?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... un hotel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... una cama y desayuno?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... un sitio para acampar?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ ¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar?

االستفسار عن األسعار

Alloggio - 
arabo spagnolo

هل لديكم غرف متوافرة؟ ¿Tiene habitaciones disponibles?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ ¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Me gustaría reservar____.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ...una habitación doble.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ...una habitación individual.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... una habitación para ____ personas.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ...una habitación para no fumadores.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Me gustaría reservar una habitación con_____.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... una cama doble.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ...camas separadas.

أسرة مفردة

... شرفة. ... un balcón.

 

... حمام مالصق. ...un cuarto de baño privado.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ...con vista al mar.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ...una cama extra.

طلب سرير إضافي في غرفة الفندق
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أرغب في حجز غرفة ل ____
ليلة/أسبوع.

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

¿Tiene habitaciones especiales para personas con
alguna discapacidad física?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

لدي حساسية ل ______(الغبار/الحيوانات
ذات الفرو). هل لديكم غرفة خاصة

متوافرة؟

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

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ ¿Podría echar un vistazo a la habitación?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ ¿El desayuno está incluído?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ ¿Las toallas y sábanas están incluídas?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

¿Permiten el acceso de animales?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ ¿Tienen estacionamiento para autos?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ ¿Tienen caja de sguridad o candados?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ ¿En dónde puedo encontrar la habitación ____?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! La llave de la habitación ______, por favor.

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ ¿Recibí alguna llamada?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ ¿En dónde me puedo registrar para la excursión?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ ¿En dónde puedo realizar una llamada?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ ¿A qué hora se sirve el desayuno?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

¿Me puede despertar mañana a las ___?

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ ¿Puede pedirme un taxi?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ ¿Puedo usar internet aquí?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ ¿Me podría recomendar algún restaurante?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ ¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi habitación?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. No necesito que limpien mi habitación por el momento.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

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

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Me gustaría pagar la cuenta.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí.

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Me gustaría tener una habitación diferente.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. La calefacción no funciona.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. El aire acondicionado no funciona.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. La habitación es muy ruidosa.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. La habitación huele bastante mal.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Pedí una habitación para no fumadores.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Pedí una habitación con vista.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Mi llave no funciona.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. La ventana no abre.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. La habitación no ha sido aseada.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. No hay agua caliente.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. No recibí ninguna llamada para despertarme.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Me están cobrando de más.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Mi vecino es muy ruidoso.

شكوى
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