
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - 
Arabisch Tsjechisch

أين يمكنني إيجاد____________؟ Kde můžu najít ___?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ... pokoj k pronájmu?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... hostel?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... hotel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... pokoj se snídaní?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... kemp?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Jaké jsou tam ceny?

االستفسار عن األسعار

Accommodatie - 
Arabisch Tsjechisch

هل لديكم غرف متوافرة؟ Máte nějaké volné pokoje?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Kolik stojí pokoj pro ___ lidí?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Chtěl(a) bych si zarezervovat ___.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ... pokoj pro dva?

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... pokoj pro jednoho.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... pokoj pro ___ lidí.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... nekuřácký pokoj.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... dvoulůžkem.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... oddělenými postelemi.

أسرة مفردة

... شرفة. ... balkónem.

 

... حمام مالصق. ... vlastní koupelnou.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... výhledem na moře.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... přistýlkou.

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

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte
dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Můžu ten pokoj nejdříve vidět?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Je snídaně v ceně?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Jsou povolena domácí zvířata?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Máte k dispozici garáž/parkoviště?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Máte bezpečnostní skříňky/sejf?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Kde můžu najít pokoj číslo ___?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Klíč od pokoje číslo ___, prosím!

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Ptal se někdo po mě?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Kde se můžu přihlásit na exkurzi?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Kde si můžu zavolat?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ Kdy se podává snídaně?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Prosím probuďte mě zítra v___.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Můžete zavolat taxi, prosím?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Můžu tady používat internet?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Mohl byste nám doporučit dobré restaurace poblíž?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Mohli byste mi prosím uklidit pokoj?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Teď nechci uklidit pokoj.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Mohli byste mi prosím přinést další deku/polštář/ručník?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na vyprání?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Opravdu jsme si to tady užili.

الثناء على الفندق أثناء الخروج

Accommodatie - 
Arabisch Tsjechisch

أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Chtěl(a) bych jiný pokoj.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Nefunguje topení.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Nefunguje klimatizace.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Ten pokoj je velmi hlučný.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Ten pokoj smrdí.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Požaduji nekuřácký pokoj.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Požaduji pokoj s výhledem.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Můj klíč nefunguje

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Okno se nedá otevřít.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Pokoj ještě nebyl uklizen.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. V pokoji jsou myši/krysy/brouci.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Neteče teplá voda.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Ten účet je předražený.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Můj soused je příliš hlučný.

شكوى
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