
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Arabisch
Waar kan ik ___ vinden? أين يمكنني إيجاد____________؟

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? .... غرفة لإليجار؟
Type accommodatie

... een hostel? ... فندق رخيص؟
Type accommodatie

... een hotel? ....فندق؟
Type accommodatie

... een bed-and-breakfast? ...نزل للنوم والفطور؟
Type accommodatie

... een camping? ...موقع تخييم؟
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? ما هي األسعار هنا؟
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Arabisch
Heeft u kamers beschikbaar? هل لديكم غرف متوافرة؟

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. أرغب في حجز_____.
Een bepaalde kamer boeken
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... een tweepersoonskamer. ...غرفة مزدوجة.

Een kamer voor twee personen

... een eenpersoonskamer. ... غرفة مفردة.
Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ...غرفة لغير المدخنين.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... سرير مزدوج.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... أسرة منفصلة.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... شرفة.
 

... een eigen badkamer. ... حمام مالصق.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. إطاللة على المحيط.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... سرير إضافي.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer
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Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

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

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? هل الفطور متضمن؟
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Arabisch
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

De weg naar een bepaalde kamer vragen

Pagina 3 23.05.2023



Reizen
Accommodatie
De sleutel voor kamer nummer ___ graag! مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? هل سأل أحد عني؟
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Vragen waar er een openbare telefoon is

Wanneer vindt het ontbijt plaats? متى يقدم الفطور؟
Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden
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Kunt u me alstublieft nog een
deken/kussen/handdoek brengen?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Om extra dingen vragen

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette
brengen om te wassen?

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Arabisch
Ik wil graag een andere kamer. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. التدفئة ال تعمل هنا.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. المكيف ال يعمل.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Klacht
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Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Klacht

Mijn sleutel werkt niet. مفتاحي ال يعمل.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. النافذة ال تفتح.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. لم يتم تنظيف الغرفة.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Klacht

Er is geen warm water. ال توجد مياه ساخنة.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Klacht

De rekening is te hoog. الفاتورة مرتفعة جدا.
Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Klacht
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