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أين يمكنني إيجاد____________؟ Cum pot ajunge la ___ ?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ...o cameră liberă?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ...o gazdă?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... un hotel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... o cameră de oaspeți?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... un loc de campat?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Cum sunt prețurile acolo?

االستفسار عن األسعار
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هل لديكم غرف متوافرة؟ Aveți camere libere?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Cât costă o cameră pentru ___ persoane?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Aș dori să rezerv ___.

حجز غرفة محددة

Page 1 22.05.2023



Travel
Accommodations

...غرفة مزدوجة. ... o cameră dublă.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... o cameră de o persoană.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... o cameră pentru ___ persoane.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... o cameră pentru nefumători.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... cu un pat dublu

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... paturi separate.

أسرة مفردة

... شرفة. ... un balcon.

 

... حمام مالصق. ... cu baie adiacentă.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... cu vedere la ocean.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... un pat suplimentar.

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Pot să văd camera înainte?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Micul dejun este inclus?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Sunt permise animalele de companie?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Aveți loc de parcare/garaj?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Aveți un seif?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Unde este camera ___ ? 

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Cheia pentru camera ___, vă rog!

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Aveți vreun mesaj pentru mine?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Cum mă pot înscrie la excursie?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Unde pot da un telefon?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ La ce oră se servește micul dejun?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Îmi puteți chema un taxi, vă rog?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Mă pot conecta la internet aici?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Puteți să duceți aceasta la spălătorie?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Aș dori să achit factura, vă rog.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Chiar ne-am simțit bine aici.

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Aș dori o altă cameră.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Căldura nu funcționează.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Aerul condiționat nu funcționează.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Camera este foarte gălăgioasă.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Camera miroase urât.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Am solicitat o cameră pentru nefumători.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Am solicitat o cameră cu vedere.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Cheia mea nu funcționează.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Fereastra nu se deschide.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Camera nu a fost curățată.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Nu este apă caldă.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Nu am primit apelul de trezire.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Factura este prea mare.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Vecinul meu este prea gălăgios.

شكوى
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