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Logi - Resultat
arabisk dansk

أين يمكنني إيجاد____________؟ Hvor kan jeg finde ___?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ... et værelse som man kan leje?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... et vandrehjem?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... et hotel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... en overnatning med morgenmad?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... en camping plads?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Hvordan er priserne der?

االستفسار عن األسعار

Logi - Booking
arabisk dansk

هل لديكم غرف متوافرة؟ Har I nogle ledige værelser?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Jeg vil gerne booke ___.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ... et dobbeltværelse.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... et enkeltværelse.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... et værelse til ___ mennesker.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... et ikke ryger værelse.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Jeg vil gerne booke et værelse med ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... en dobbeltseng.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... seperate senge.

أسرة مفردة

... شرفة. ... en balkon.

 

... حمام مالصق. ... et tilstødende badeværelse.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... havudsigt.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... en ekstra seng.

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

Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle
specielle ledige værelser?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Må jeg se værelset først?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Er morgenmad inkluderet?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Er håndklæder/sengetøj inkluderet?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Er dyr tilladt?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Har I en garage/parkeringsplads?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Har I et pengeskab?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة

Logi - Under dit ophold
arabisk dansk
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Hvor kan finde værelse nummer ___?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Nøglen til værelset ___, tak!

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Er der nogen som har spurgt efter mig?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Hvor kan melde mig til udflugten henne?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Hvor kan jeg ringe fra?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ Hvornår bliver morgenmaden serveret?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Væk mig venligst i morgen klokken ___.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Kan du venligst ringe efter en taxa?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Kan jeg bruge internettet her?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Kan du anbefale en god restaurant tæt på?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Kan du venligst gøre mit værelse rent?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde
med?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få
det vasket?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Jeg vil gerne tjekke ud, tak.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Vi har virkelig nydt vores ophold her.

الثناء على الفندق أثناء الخروج

Logi - Klager
arabisk dansk

أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Jeg vil gerne have et andet værelse.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Varmen virker ikke.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Air conditionen virker ikke.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Værelset er meget larmende.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Værelset lugter dårligt.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Min nøgle virker ikke.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Vinduet kan ikke åbnes.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Værelset er ikke blevet gjort rent.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Der er mus / rotter / insekter på værelset.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Der er ikke noget varmt vand.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Jeg modtog ikke min telefonvækning.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Regningen er over prisen.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Min nabo er for larmende.

شكوى
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