
Rejse
Flirte

Flirte - Samtale
dansk spansk
Må jeg være med? ¿Me puedo sentar?

At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren

Kan jeg købe noget at drikke til dig? ¿Te puedo invitar algo de tomar?
At spørge efter om du må give personen en drink

Kommer du her ofte? ¿Vienes muy seguido?
Småsnak

Hvad arbejder du så med? ¿A qué te dedicas?
Småsnak

Vil du danse? ¿Quieres bailar?
At spørge en efter om han/hun vil danse

Vil du med ud og have noget frisk luft? ¿Te gustaría salir por un momento?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor

Vil du med til en anden fest? ¿Te gustaría ir a otra fiesta?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen

Kom, lad os gå! ¡Vámonos de aquí!
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen

Mit eller dit sted? ¿Vamos a mi casa o a la tuya?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne

Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved
mig?

¿Te gustaría ver una película en mi casa?

At invitere en person med hjem og se en film hos dig

Har du planer i aften? ¿Tienes algún plan para ésta noche?
Indirekte måde at spørge efter en date på

Kunne du tænke dig at have frokost/middag
sammen med mig på et tidspunkt?

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún día?

At spørge efter en date
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Kunne du tænke dig at få noget kaffe? ¿Te gustaría ir a tomar un café?

At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende

Kan jeg følge/køre dig hjem? ¿Te llevo/acompaño a tu casa?
At vise interesse i at fortsætte aftenen

Kunne du tænke dig at mødes igen? ¿Te gustaría salir de nuevo?
At spørge efter en mere date

Tak for en dejlig aften! Have en god aften! ¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches!
Høflig måde at slutte aftenen af på

Kunne du tænke dig at komme med ind og få en
kop kaffe?

¿Te gustaría pasar a tomar un café?

At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere
dansk spansk
Du er dejlig! ¡Eres hermosa/o!

At komplimentere en persons udseende

Du er sjov! ¡Eres muy divertida/o!
At komplimentere en persons humor

Du har smukke øjne! ¡Tienes unos ojos hermosos!
At komplimentere en persons øjne

Du er en god danser! ¡Bailas muy bien!
At komplimentere en persons danseevner

Du ser smuk ud i den kjole/trøje! ¡Te ves hermosa con ese vestido!
At komplimentere en persons tøjstil

Jeg har tænkt på dig hele dagen! ¡He estado pensando en ti todo el día!
At vise at du rigtig godt kan lide personen

Det har været rigtig hyggeligt at snakke med
dig!

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo!

At komplimentere en efter endt samtale
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Flirte - At Sige Nej
dansk spansk
Jeg er ikke interesseret No estoy interesada/o.

Høflig måde at afslå en på

Lad mig være. Déjame en paz.
Ligefrem måde at afslå en på

Forsvind! ¡Vete de aquí!
Uhøflig måde at afslå en på

Lad være med at røre mig! ¡No me toques!
At sige nej når en anden person rører ved dig

Fjern dine hænder fra mig! ¡Quítame las manos de encima!
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder
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