
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - 
árabe japonés

أين يمكنني إيجاد____________؟ ___はどこで探せますか?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ 宿泊できる部屋はありますか?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ...ホステル?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ...ホテル?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ...朝食付き民宿?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ...キャンプ場?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ そこの宿泊値段はいくらですか?

االستفسار عن األسعار

Hospedaje - 
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هل لديكم غرف متوافرة؟ 空いている部屋はありますか?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ __人用の部屋はいくらですか?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. ___を予約したいです

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ...ダブルルーム

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ...シングルルーム

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ___人用の部屋

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ...禁煙の部屋

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. ___の部屋を予約したいです

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ...ツインベッド

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ...別々のベッド

أسرة مفردة

... شرفة. ...バルコニー

 

... حمام مالصق. ...隣接するバスルーム

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ...オーシャンビュー

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ...エキストラベッド

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

___箔/週間部屋を予約したいです

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

障害者用の特別な部屋はありますか?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ 最初に部屋を見てもいいですか?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ 朝食は含まれますか?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ タオル/シーツは含まれますか?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

動物は許可されていますか?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ 駐車場はありますか?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ 金庫はありますか?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة

Hospedaje - 
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ ___号室はどこですか?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! ___号室の部屋の鍵をお願いします！

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ 誰か私にメッセージを残しましたか?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ どこで電話できますか?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ いつ朝食が食べれますか?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

明日___に起こしてください

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ タクシーを呼んでいただけますか?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ インターネットを使ってもいいですか?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ 近くにおすすめのレストランはありますか?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ 私の部屋を掃除していただけますか?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. 今は部屋を掃除してほしくないです

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. チェックアウトをお願いします

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. ここでの滞在を楽しむことができました。

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. 別の部屋をお願いします

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. 暖房が効きません

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. 冷房が効きません

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. 部屋がとても騒がしい

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. 部屋がくさいです

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. 禁煙室を希望しました

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. 眺めのいい部屋を希望しました

شكوى

مفتاحي ال يعمل. 鍵が壊れています

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. 窓が開きません

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. 部屋が掃除されていません

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. ねずみ/虫が部屋にいます

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. 温水が出ません

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. モーニングコールを受け取りませんでした

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. 過剰請求されました

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. 隣人がうるさいです

شكوى
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