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宿泊 - 
アラビア語 フインランド語

أين يمكنني إيجاد____________؟ Mistä löytäisin ___?

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ...vuokrahuoneen?

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ...hostellin?

نوع اإلقامة

....فندق؟ ...hotellin?

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ...B&amp;B:n?

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ...leirintäalueen?

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Minkä hintainen se on?

االستفسار عن األسعار

宿泊 - 
アラビア語 フインランド語

هل لديكم غرف متوافرة؟ Onko teillä vapaita huoneita?

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Paljonko maksaa huone ___henkilölle?

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. Haluaisin varata __.

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. ...kahden hengen huoneen.

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ...yhden hengen huoneen.

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ...huoneen __ henkilölle.

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ...savuttoman huoneen.

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Haluaisin huoneen ___.

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ...parisängyllä

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ...erillisillä sängyillä.

أسرة مفردة

... شرفة. ...parvekkeella.

 

... حمام مالصق. ...kylpyhuoneella.

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ...merinäköalalla.

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ...lisäpedillä.

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

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Saanko nähdä huoneen ensin?

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Kuuluuko aamiainen hintaan?

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Sallitaanko eläimet?

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Mistä löydän huoneen numero ___?

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Saisinko avaimen huoneeseen numero __?

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Onko kukaan kysellyt minua?

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Missä voin ilmoittautua retkelle?

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Mistä voin soittaa?

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ Milloin aamiainen tarjoillaan?

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Voisitteko soittaa taksin, kiitos?

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Voiko täällä käyttää internetiä?

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Voisitteko siivota huoneeni?

طلب تنظيف غرفتك
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ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Viihdyimme täällä oikein hyvin.

الثناء على الفندق أثناء الخروج

宿泊 - 
アラビア語 フインランド語

أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Haluaisin vaihtaa huonetta.

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Huoneeni lämmitys ei toimi.

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Ilmastointi ei toimi.

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Huone on kamalan meluisa.

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Huone haisee pahalta.

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة
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لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Pyysin savuttoman huoneen.

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Pyysin näköalallisen huoneen.

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Avaimeni ei toimi

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Ikkuna ei aukea.

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. Huonettani ei ole siivottu.

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Hanasta ei tule lämmintä vettä.

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. En saanut herätyssoittoa.

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Olette laskuttaneet liikaa.

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Seinänaapurini on liian äänekäs.

شكوى
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