
Voyage
Logement

Logement - 
arabe italien

أين يمكنني إيجاد____________؟ Dove posso trovare ___?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ... una camera in affitto?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... un ostello?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... un albergo?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... un bed and breakfast?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... un campeggio?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Che prezzi hanno là?

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

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Quanto costa una camera per ___ persone?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Vorrei prenotare ___.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ... una camera doppia.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... una camera singola.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... una camera per ___.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... una camera non fumatori.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Vorrei prenotare una camera con ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... un letto matrimoniale.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... letti separati.

أسرة مفردة

... شرفة. ... un balcone

 

... حمام مالصق. ... bagno annesso.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... vista sul mare.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... un letto in più.

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

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Avete camere per persone disabili?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Posso vedere prima la camera?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ La colazione è inclusa?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Sono permessi gli animali domestici?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Avete un garage/parcheggio?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Dov'è la camera numero ___?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! La chiave per la camera numero ___!

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Qualcuno mi ha cercato?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Dove posso iscrivermi per le gite?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Dov'è il telefono pubblico?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ Quando servite la colazione?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Potete svegliarmi domani alle ___?

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Potete chiamare un taxi?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ C'è la connessione internet qui?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Potete pulire la mia camera?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Non voglio che la camera sia pulita ora.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Potete portare questo vestito in lavanderia?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Ci siamo trovati molto bene qui.

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Vorrei un'altra camera.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Il riscaldamento non funziona.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. L'aria condizionata non funziona.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. La camera è molto rumorosa.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. La camera ha un cattivo odore.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Avevo chiesto una camera non fumatori.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Avevo chiesto una camera con vista.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. La mia chiave non entra nella serratura.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. La finestra non si apre.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. La camera non è stata pulita.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Non c'è l'acqua calda.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Ci avete fatto pagare troppo.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Il mio vicino è troppo chiassoso.

شكوى
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