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أين يمكنني إيجاد____________؟ Nereden __ bulabilirim?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ kiralamak için ... oda?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ... bir hostel?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ... bir otel?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ... bir oda artı kahvaltı?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ... bir kamp alanı?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Orada fiyatlar ne civarda?

االستفسار عن األسعار

Unterkunft - 
Arabisch Türkisch

هل لديكم غرف متوافرة؟ Boş odanız var mı?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ __ kişi için bir oda ne kadar?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. __ ayırtmak istiyorum.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ... çift kişilik bir oda.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ... tek kişilik bir oda.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ... __ kişi için bir oda.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ... bir sigara içilmeyen oda.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. __li bir oda ayırtmak istiyorum.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ... bir ikiz yatak.

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ... ayrı yataklar.

أسرة مفردة

... شرفة. ... bir balkon.

 

... حمام مالصق. ... bir bitişik banyo.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ... bir okyanus manzarası.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ... bir extra yatak.

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Engelliler için özel odanız var mı?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Önce odayı görebilir miyim?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Kahvaltı dahil mi?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Havlu/yatak çarşafları dahil mi?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Evcil hayvanlar girebilir mi?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Park yeriniz var mı?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Güvenli kutular var mı?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ __ oda numarasını nerede bulabilirim?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! __ oda numarı için anahtar lütfen.

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Beni soran oldu mu?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Gezi için nereden kaydolabilirim?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Nereden bir arama yapabilirim?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Bir taksi çağırır mısınız lütfen?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Burada internet kullanabilir miyim?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Başka bir oda istiyorum.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Isıtma sistemi çalışmıyor.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Havalandırma çalışmıyor.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Oda çok sesli.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Oda kötü kokuyor.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Manzaralı bir oda istemiştim.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Anahtarım çalışmıyor.

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Pencere açılmıyor.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Oda temizlenmemiş.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Odada sıçan/fare/böcekler var.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Sıcak su yok.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Uyandırma hizmeti yapılmadı.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Hesap fazla hesaplanmış.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Komşum çok sesli.

شكوى
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