
Reizen
De weg vinden

De weg vinden - Locatie
Nederlands Arabisch
Ik ben de weg kwijt. أنا ضائع

Niet weten waar je bent.

Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? هل يمكنك أن تريني أين توجد على الخريطة؟
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart

Waar kan ik ___ vinden? أين يمكنني أن أجد_____؟
Naar een bepaalde voorziening vragen

... een toilet? ... حمام؟
voorziening

... een bank/een wisselkantoor? ... بنك/مكتب تصريف أموال؟
voorziening

... een hotel? ...فندق؟
voorziening

... een tankstation? ...محطة وقود؟
voorziening

... een ziekenhuis? ... مستشفى؟
voorziening

... een apotheek? ... صيدلية؟
voorziening

... een warenhuis? .... متجر كبير؟
voorziening
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... een supermarkt? ...سوبرماركت؟

voorziening

... de bushalte? ... موقف باص؟
voorziening

... de halte voor de ondergrondse? ... محطة قطار األنفاق؟
voorziening

... een bezoekersinformatie/VVV? ... مكتب معلومات السياح؟
voorziening

... een geldautomaat? ... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟
voorziening

Hoe kom ik bij ___? كيف أصل إلى_____؟
De weg vragen naar een bepaalde plek

... het centrum? منطقة وسط المدينة؟
bepaalde plek

... het (trein)station? ...محطة القطار؟
bepaalde plek

... het vliegveld? ...المطار؟
bepaalde plek

... het politiebureau? ...مركز الشرطة؟
bepaalde plek

... de ambassade van [land]? ...سفارة [بلد]؟
de ambassade van een bepaald land
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Kunt u een goed(e) __ aanraden? هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟

Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek

... barren? ... البارات؟
plek

... cafés? ... مقاهي؟
plek

... restaurants? ...مطاعم؟
plek

... nachtclubs? ... نوادي ليلية؟
plek

... hotels? ... فنادق؟
plek

... toeristenattracties? ... أماكن جاذبة للسياح؟
plek

... historische bezienswaardigheden? ...مواقع تاريخية؟
plek

... museums? ...متاحف؟
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen
Nederlands Arabisch
Sla linksaf. در يمينا.

De weg wijzen
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Sla rechtsaf. در يمينا.

De weg wijzen

Ga rechtdoor. سر بشكل مباشر
De weg wijzen

Ga terug. عد إلى الوراء.
De weg wijzen

Stop. توقف.
De weg wijzen

Ga richting ___. اذهب باتجاه _____.
De weg wijzen

Ga voorbij de ___. تجاوز _______.
De weg wijzen

Zoek de ___. انتبه إلى_____.
De weg wijzen

naar beneden باتجاه األسفل
De weg wijzen

omhoog باتجاه األعلى
De weg wijzen

kruising عند تقاطع الطرق
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

stoplichten إشارة المرور
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
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park الحديقة

Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein
Nederlands Arabisch
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen? أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟

Naar een kaartjesloket vragen

Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen. أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من فضلك.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen

... enkeltje ... ...تذكرة منفردة...
een kaartje met alleen heenreis

... retourtje ... ...تذكرة عودة...
een kaartje met heen- en terugreis

... eersteklas-/tweedeklaskaartje ... ... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas

... dagkaart ... ... تذكرة يوم كامل...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is

... weekkaart ... ... تذكرة أسبوع...
een pas die de hele week te gebruiken is

... maandkaart ... ...تذكرة شهر...
een pas die een hele maand te gebruiken is

Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ? كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
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Ik wil graag een stoel (aan het raam)
reserveren.

أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة).
Een bepaalde stoel reserveren

Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ? هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat

Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan? كم من الوقت يلزم للوصول إلى __[موقع]__؟
Informeren naar de reisduur

Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__? متى يغادر الباص/القطار الخاص ب __[موقع]__؟
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat

Is deze plek bezet? هل هذا المقعد محجوز؟
Informeren of een stoel nog vrij is

Dat is mijn stoel. هذا مقعدي.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden
Nederlands Arabisch
open فتح

Een winkel is open

gesloten مغلق
Een winkel is dicht

toegang مدخل
Bord voor de toegang

uitgang مخرج
Bord voor de uitgang
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duwen ادفع

 

trekken اسحب
 

mannen رجال
Mannentoilet

vrouwen نساء
Vrouwentoilet

bezet مشغول
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet

vrij خال
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi
Nederlands Arabisch
Weet u het telefoonnummer om een taxi te
bellen?

هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf

Ik moet naar __[locatie]__. يجب أن أذهب إلى __[موقع]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt

Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te
gaan?

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟
 Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek

Kunt u hier even wachten? هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt

Pagina 7 23.05.2023



Reizen
De weg vinden
Volg die auto! اتبع تلك السيارة!

Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur
Nederlands Arabisch
Waar is de autoverhuur? أين هو مكتب استئجار السيارات؟

Vragen waar je een auto kunt huren

Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje
huren.

أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة كبيرة/شاحنة
صغيرة.

Specificeren wat voor soort auto je wilt huren

... voor één dag/een week. ليوم واحد/ألسبوع واحد.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren

Ik wil een verzekering met volledige dekking. أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل.
De volledigste verzekering mogelijk vragen

Ik heb geen verzekering nodig. لست بحاجة إلى التأمين
Om geen verzekering vragen

Moet ik de auto met een volle tank
terugbrengen?

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt

Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? أين هي محطة الوقود التالية؟
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is

Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen. أود ذكر سائق ثان.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract

Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de
snelweg?

ما هي حدود السرعة في المدن/على الطريق
السريع؟

Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
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De tank is niet vol. الخزان ليس مملوءا.

Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is

De motor maakt een gek geluid. المحرك يصدر صوتا غريبا.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto

De auto is beschadigd. السيارة متضررة.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is
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