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Accommodatie - 
Arabisch Pools

أين يمكنني إيجاد____________؟ Gdzie znajdę ___?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ... pokój do wynajęcia?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... hostel?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... hotel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... pensjonat oferujący zakwaterowanie ze śniadaniem?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... plac kempingowy?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Jakie są tam ceny?

االستفسار عن األسعار

Accommodatie - 
Arabisch Pools

هل لديكم غرف متوافرة؟ Czy mają Państwo wolne pokoje?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Ile kosztuje pokój ___-osobowy?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować ___.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ... pokój dwuosobowy.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... pokój jednoosobowy.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... pokój ___-osobowy.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... pokój dla niepalących.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój z ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... podwójnym łóżkiem.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... osobnymi łóżkami.

أسرة مفردة

... شرفة. ... balkonem.

 

... حمام مالصق. ... łazienką.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... widokiem na ocean.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... dostawką.

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój na ___
dzień/dni / tydzień/tygodni.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Czy mają Państwo pokoje przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Jestem uczulony/uczulona na ____ [kurz/sierść
zwierząt]. Czy mają Państwo pokoje przystosowane do
potrzeb alergików?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Czy mógłbym/mogłabym najpierw zobaczyć pokój?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Czy śniadanie jest wliczone w cenę?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Czy ręczniki/pościel są wliczone w cenę?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Czy przyjmują Państwo zwierzęta domowe?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Czy jest do dyspozycji garaż/parking?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Czy pokoje są wyposażone w zamykane szafki/sejf?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Przepraszam, gdzie jest pokój numer ___?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Poproszę klucz do pokoju numer ___ .

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Pytał ktoś o mnie?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Gdzie mogę zapisać się na wycieczkę?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Skąd mogę zadzwonić?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ O której jest śniadanie?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Proszę mnie obudzić jutro o ___.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wezwać dla mnie
taksówkę?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Czy mogę skorzystać tu z internetu?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Czy może Pani/Pani polecić jakąś dobrą restaurację w
pobliżu?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم
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هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Proszę o posprzątanie mojego pokoju.

طلب تنظيف غرفتك

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Proszę teraz nie sprzątać mojego pokoju.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi dodatkowy
koc/dodatkową poduszkę/dodatkowy ręcznik?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani zanieść to do pralni?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Chciał(a)bym się wymeldować.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Bardzo nam się tutaj podobało.

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Chcę zmienić pokój.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Ogrzewanie nie działa.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Klimatyzacja nie działa.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. W pokoju jest bardzo głośno.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية
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الغرفة ذات رائحة سيئة. W pokoju nieprzyjemnie pachnie.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة

لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Prosiłem/Prosiłam o pokój dla niepalących.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Prosiłem/Prosiłam o pokój z widokiem.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Mój klucz nie pasuje.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Okno się nie otwiera.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Pokój nie był posprzątany.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. W pokoju są myszy / szczury / pluskwy.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Nie ma ciepłej wody.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Nie zadzwoniono, by mnie obudzić z rana.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Rachunek jest za wysoki.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Mój sąsiad zbyt głośno się zachowuje.

شكوى
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