
Travel
Accommodations

Accommodations - 
Esperanto Arabic
Kie mi povas trovi ___? أين يمكنني إيجاد____________؟

Peti direktojn al loĝejo

...ĉambron por lui? .... غرفة لإليجار؟
Tipo de loĝejo

...gastejon? ... فندق رخيص؟
Tipo de loĝejo

...hotelon? ....فندق؟
Tipo de loĝejo

...liton kaj matenmanĝon? ...نزل للنوم والفطور؟
Tipo de loĝejo

...kampadejon? ...موقع تخييم؟
Tipo de loĝejo

Kiel estas la prezoj tie? ما هي األسعار هنا؟
Peti pri la prezoj

Accommodations - 
Esperanto Arabic
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn? هل لديكم غرف متوافرة؟

Peti se la loĝejo havas rezervajn ĉambrojn

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)? كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Peti la prezon de la ĉambro

Mi ŝatus rezervi ___. أرغب في حجز_____.
Rezervi specifan ĉambron
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... duoblan ĉambron. ...غرفة مزدوجة.

Ĉambro por du personoj

... solan ĉambron. ... غرفة مفردة.
Ĉambro por unu persono

... ĉambron por ___ personoj. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Ĉambro por X personoj

... nefumantan ĉambron. ...غرفة لغير المدخنين.
Ĉambro por nefumantaj personoj

Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Peti ĉambron kun ekstraj agrablaĵoj

... duobla lito. ... سرير مزدوج.
lito por du

... apartaj litoj. ... أسرة منفصلة.
solaj litoj

... balkono. ... شرفة.
 

... apuda banĉambro. ... حمام مالصق.
Ĉambro, ke inkludas privatan banĉambron

... vido sur oceano. إطاللة على المحيط.
Ĉambro, ke inkludas vidon sur oceano

... ekstra lito. ... سرير إضافي.
Peti ĉambron kun ekstra lito
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Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___
nokto(j)/semajno(j).

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Rezervi ĉambron por specifita periodo

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por
handikapuloj?

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Peti pri specialaj ĉambroj por handikapuloj

Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj].
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?

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

Peti specialan ĉambron pro alergioj

Ĉu mi povas vidi la ĉambron? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Peti por vidi la ĉambron antaŭ rezervo

Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita? هل الفطور متضمن؟
Peti ĉu la prezo inkluzivas la matenmanĝon

Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)? هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Peti se la prezo inkluzivas mantukojn kaj littukon

Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Peti ĉu la dorlotbestoj estas permesitaj

Ĉu vi havas parkumadgaraĝon? هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Peti kie parki vian aŭton

Ĉu vi havas monŝrankon? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Peti kie stoki viajn valoraĵojn

Accommodations - 
Esperanto Arabic
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

Peti la direkton al certa ĉambro
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La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu! مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Peti por la ŝlosilo de la ĉambro

Ĉu iu petis min? هل سأل أحد عني؟
Peti ĉu estas mesaĝoj por vi

Kie mi povas subskribi por la ekskurso? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Demandi kie fari rezervon por ekskurso

Kie mi povas fari telefonon? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Demandi kie la publika telefono estas

Kiam estas matenmanĝo servita? متى يقدم الفطور؟
Demandi kiam la matenmanĝo estas servita

Bonvolu veki min morgaŭ je ___. من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Peti telefonon por veki vin

Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Peti taksion

Ĉu mi povas uzi la interreto tie? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Peti pri la retkonekto

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion
proksime?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Peti pri rekomendo de restoracioj

Ĉu vi povas purigi mian ĉambron? هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Peti purigi la ĉambron

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun. ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Peti ke la ĉambro estus purigita pli malfrue
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Ĉu vi povas alporti alian
litkovrilon/kapkusenon/tukon?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Peti por ekstraj eroj

Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por
purigado?

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Peti purigi specifan eron

Mi ŝatus elpreni, bonvolu. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Diri ke vi foriros kaj ŝatus pagi la fakturon

Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie. لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا.
Komplimenti la hotelon

Accommodations - 
Esperanto Arabic
Mi ŝatus alian ĉambron. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Peti alian ĉambron

La hejtado ne funkcias. التدفئة ال تعمل هنا.
Diri ke la hejtado ne funkcias

La klimatizilo ne funkcias. المكيف ال يعمل.
Diri ke la klimatizilo ne funkcias

La ĉambro estas tre bruema. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Informante pri la laŭtaj bruoj

La ĉambro odoras malbonan. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Informi pri la malbona odoro

Mi petis nefumanton ĉambron. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Plendo
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Mi petis ĉambron kun vido. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Plendo

Mia ŝlosilo ne funkcias. مفتاحي ال يعمل.
Diri ke via ŝlosilo ne taŭgas

La fenestro ne malfermas. النافذة ال تفتح.
Diri ke la fenestro ne malfermas

La ĉambro ne estis purigita. لم يتم تنظيف الغرفة.
Diri ke la ĉambro estas ankoraŭ malpura

Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro. هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Plendo

Ne estas varma akvo. ال توجد مياه ساخنة.
Plendo

Mi ne ricevis mian telefonon. لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Plendo

La fakturo estas tro ŝargita الفاتورة مرتفعة جدا.
Plendo

Mia najbaro estas tro laŭta. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Plendo
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