
Resa
Logi

Logi - Hitta boende
svenska arabiska
Var hittar jag  ___? أين يمكنني إيجاد____________؟

Fråga om vägen till olika former av boenden

... ett rum att hyra? .... غرفة لإليجار؟
Typ av logi

... ett vandrarhem? ... فندق رخيص؟
Typ av logi

... ett hotell? ....فندق؟
Typ av logi

... ett bed-and-breakfast? ...نزل للنوم والفطور؟
Typ av logi

... en campingplats? ...موقع تخييم؟
Typ av logi

Hur är priserna där? ما هي األسعار هنا؟
Förhör dig om priserna

Logi - Boka
svenska arabiska
Har ni några lediga rum? هل لديكم غرف متوافرة؟

Fråga om boendet har några rum tillgängliga

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer? كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Fråga om priset för ett rum

Jag skulle vilja boka ___. أرغب في حجز_____.
Boka ett specifikt rum
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... ett dubbelrum. ...غرفة مزدوجة.

Rum för två personer

... ett enkelrum. ... غرفة مفردة.
Rum för en person

... ett rum för ___ personer. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Rum för X antal personer

... ett rum med rökförbud. ...غرفة لغير المدخنين.
Rum för icke-rökare

Jag skulle vilja boka ett rum med ___. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter

... dubbelsäng. ... سرير مزدوج.
säng för två

... skilda sängar. ... أسرة منفصلة.
enskilda sängar

... en balkong. ... شرفة.
 

... ett angränsande badrum. ... حمام مالصق.
Rummet inkluderar ett privat badrum

... havsutsikt. إطاللة على المحيط.
Rummet har havsutsikt

... extrasäng. ... سرير إضافي.
Be om ytterligare en säng i rummet
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Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt
(nätter)/vecka (veckor).

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Boka ett rum för en specifik tidsperiod

Har ni några handikappanpassade rum? هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Be om ett rum särskilt anpassat för handikappade

Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har
ni några rum som är anpassade för detta?

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

Be om ett särskilt rum p.g.a. allergier

Kan jag få se rummet först? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Be om att få se rummet innan du bokar det

Är frukosten inkluderad? هل الفطور متضمن؟
Fråga om frukost är inkluderad i priset

Är handdukar/sängkläder inkluderade? هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder

Är husdjur tillåtna? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Fråga om husdjur är tillåtna

Har ni ett garage/en parkeringsplats? هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Förhör dig om var du kan parkera din bil

Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse
svenska arabiska
Var hittar jag rum nummer ___? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

Be om anvisning om hur du tar dig till ett visst rum
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Nyckeln till rum nummer __, tack! مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Be om nyckeln till ditt rum

Har någon frågat efter mig? هل سأل أحد عني؟
Fråga om det finns några meddelanden till dig

Var kan jag anmäla mig till utflykten? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt

Var kan jag ringa ett telefonsamtal? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Fråga var den allmänna telefonen finns

När serveras frukosten? متى يقدم الفطور؟
Fråga om vilken tid frukost serveras

Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___
imorgon.

من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Be om väckning

Kan du ringa efter en taxi, tack? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Be om att receptionen ringer efter en taxi

Går det att använda internet här? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Förhör dig om möjligheterna att använda internet

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Be om förslag på bra restauranger

Vill ni vara snälla och städa mitt rum? هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Be om att rummet städas

Jag vill inte att rummet städas just nu. ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Be om att rummet städas senare
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Kan du vara snäll och hämta en
filt/kudde/handduk till?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Be om ytterligare föremål

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet,
tack?

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas

Jag skulle vilja checka ut, tack. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här. لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål
svenska arabiska
Jag skulle vilja ha ett annat rum. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Be om ett annat rum

Värmen fungerar inte. التدفئة ال تعمل هنا.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar

Luftkonditioneringen fungerar inte. المكيف ال يعمل.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen

Rummet är väldigt högljutt. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Upplys om högt oljud på rummet

Rummet luktar illa. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Upplys om att rummet luktar illa

Jag bad om ett rökfritt rum. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Klagomål
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Jag bad om ett rum med havsutsikt. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Klagomål

Min nyckel fungerar inte. مفتاحي ال يعمل.
Upplys om att din nyckel inte passar

Det går inte att öppna fönstret. النافذة ال تفتح.
Informera om att det inte går att öppna fönstret

Rummet har inte städats. لم يتم تنظيف الغرفة.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt

Det finns möss / råttor / insekter i rummet. هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Klagomål

Det finns inget varmvatten. ال توجد مياه ساخنة.
Klagomål

Jag fick inte mitt väckningssamtal. لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Klagomål

Räkningen är för hög. الفاتورة مرتفعة جدا.
Klagomål

Min granne är för högljudd. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Klagomål
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