
Rejse
Komme omkring

Komme omkring - Sted
dansk spansk
Jeg er faret vild. Estoy perdido.

Ikke at vide hvor du er

Kan du vise mig hvor det er på kortet? ¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
At spørge efter et bestemt sted på et kort

Hvor kan jeg finde___? ¿En dónde puedo encontrar____?
At spørge efter en bestemt facilitet

... et badeværelse? ... el sanitario/servicio de baño?
facilitet

... en bank/et veksel kontor? ... un banco/casa de cambio
facilitet

... et hotel? ... un hotel?
facilitet

... en benzintank? ... gasolinera?
facilitet

... et sygehus? ... un hospital?
facilitet

... et apotek? ... una farmacia?
facilitet

... et stormagasin? ... una tienda departamental?
facilitet

... et supermarked? ... un supermercado?
facilitet

... busstoppestedet? ... la parada del autobús?
facilitet
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... metrostationen? ... la estación del metro?

facilitet

... et turistkontor? ... una oficina de información turística?
facilitet

... en hæveautomat? ... un cajero automático?
facilitet

Hvordan kommer jeg til ___? ¿Cómo llego a___?
At spørge efter vej til et bestemt sted

... til centrum? ... al centro?
bestemt sted

...togstationen? ... la estación del tren?
bestemt sted

... lufthavnen? ... el aeropuerto?
bestemt sted

... politistationen? ... la estación de policías?
bestemt sted

... den [land] ambassade? ... la embajada de [país]?
et bestemt lands ambassade

kan du anbefale nogle gode ___? ¿Me puede recomendar algún buen/a___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted

... barer? ... bar?
sted

... cafeer? ...café?
sted

... restauranter? ... restaurante?
sted

Side 2 22.05.2023



Rejse
Komme omkring
... natklubber? ... club nocturno?

sted

... hoteller? ... hotel?
sted

... turistattraktioner? ... atracción turística?
sted

... historiske steder? ... sitio histórico?
sted

... museer? ... museo?
sted

Komme omkring - Anvisninger
dansk spansk
Drej til venstre. Gire a la izquierda.

At give anvisninger

Drej til højre. Gire a la derecha.
At give anvisninger

Gå lige frem. Siga derecho.
At give anvisninger

Gå tilbage. Regrese.
At give anvisninger

Stop. Pare.
At give anvisninger

Gå hen imod ___. Vaya hacia___.
At give anvisninger

Gå forbi ___. Pase el/la___.
At give anvisninger
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Kig efter ___. Ponga atención a___.

At give anvisninger

Ned af bakken cuesta abajo
At give anvisninger

Op ad bakke cuesta arriba
At give anvisninger

vejkryds intersección
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

trafiklys semáforos
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

parkere parque
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog
dansk spansk
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet? ¿En dónde puedo comprar un boleto para el

autobús/tren?
At spørge efter et billetkontor

Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak. Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
At købe en billet til et bestemt sted

... enkeltbillet... ... boleto sencillo...
enkeltbillet

... returbillet... ... boleto de regreso...
returbillet

... første klasse/anden klasse billet ... ... primera clase/segunda clase
billet til første/anden klasse

... heldagsbillet ... ... pase por un día ...
en billet du kan bruge hele dagen
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... ugebillet ... ... pase semanal ...

en billet du kan bruge hele ugen

... månedsbillet ... ... pase mensual ...
en billet du kan bruge hele måneden

Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ? ¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted

Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet). Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la
ventana).

At reservere et bestemt sæde

Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ? ¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ? 
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted

Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__? ¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__? 
At spørge om rejsetid

Hvornår kører bussen/toget der går mod
__[sted]__?

¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__? 

At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen

Er dette sæde optaget? ¿Está ocupado éste asiento?
At spørge efter om et sæde stadig er frit

Dette er mit sæde. Ese es mi asiento.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte
dansk spansk
åben abierto

En butik er åben

lukket cerrado
en butil er lukket
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indgang entrada

Skilt der viser indgangen

udgang salida
Skilt der viser udgangen

skub empuje
 

træk jale
 

mænd hombres/caballeros
Badeværelse til mænd

kvinder mujeres/damas
Badeværelse til kvinder

optaget lleno/ocupado
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget

ledig Habitaciones libres/desocupado
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa
dansk spansk
Kender du nummeret til en taxa? ¿Conoce el número de algún servicio de taxis?

At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab

Jeg skal til __[sted]__. Necesito ir a__[lugar]__. 
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen

Hvor meget koster det at komme til __[sted]__? ¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__? 
At spørge efter taksten til et bestemt sted

Kan du venter her et øjeblik? ¿Puede esperar aquí por un momento?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
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Følg efter den bil! ¡Siga ese carro!

Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning
dansk spansk
Hvor er biludlejningen? ¿En dónde puedo alquilar un automóvil?

At spørge efter hvor du kan leje en bil

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn. Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje

... i en dag/en uge. ... por un día/una semana
Specificere hvor længe du gerne vil leje den

Jeg vil have en komplet dæknings forsikring. Quisiera un seguro de cobertura total.
At få den størst mulige forsikring

Jeg har ikke brug for forsikring. No necesito seguro.
Ingen forsikring overhovedet

Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank? ¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage

Hvor er den næste benzintank? ¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank

Jeg vil gerne inkludere en anden fører. Me gustaría incluir un conductor extra
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene? ¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o
carreteras?

At spørge efter regionens fartgrænser

Tanken er ikke fuld. El tanque no está lleno.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op

Motoren laver en underlig lyd. El motor hace un sonido extraño.
At klage over der er et problem med bilens motor
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Bilen er skadet. El coche se encuentra dañado.

At klage over bilen er blevet skadet
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