
旅行
宿泊

宿泊 - 
アラビア語 ロシア語

أين يمكنني إيجاد____________؟ Где я могу найти___? (Gde ya mogu nayti___?)

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ ...комнату для снятия в аренду? (...komnatu dlya
snyatiya v arendu?)

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ ...хостел? (...hostel?)

نوع اإلقامة

....فندق؟ ...отель? (...otel'?)

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ ...номер с завтраком? (...nomer s zavtrakom?)

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ ...место для кемпинга? (...mesto dlya kempinga?)

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ Какие там цены? (Kakiye tam tseny?)

االستفسار عن األسعار

宿泊 - 
アラビア語 ロシア語

هل لديكم غرف متوافرة؟ У Вас остались свободные комнаты? (U Vas ostalis'
svobodnyye komnaty?)

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ Сколько стоит номер на ___человек/человека?
(Skol'ko stoit nomer na ___chelovek/cheloveka?)

السؤال عن سعر الغرفة
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宿泊

أرغب في حجز_____. Я бы хотел забронировать ___. (YA by khotel
zabronirovat' ___.)

حجز غرفة محددة

...غرفة مزدوجة. ...двухместный номер. (...dvukhmestnyy nomer.)

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. ...одноместный номер. (...odnomestnyy nomer.)

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. ...комнату на ___ человек. (...komnatu na ___
chelovek.)

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. ...комната для некурящих. (...komnata dlya
nekuryashchikh.)

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. Я хотел бы забронировать комнату с ___. (YA khotel
by zabronirovat' komnatu s ___.)

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. ...двуспальной кроватью. (...dvuspal'noy krovat'yu.)

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ...отдельными кроватями. (...otdel'nymi krovatyami.)

أسرة مفردة

... شرفة. ...балконом. (...balkonom.)

 

... حمام مالصق. ...с отдельной ванной комнатой. (...s otdel'noy vannoy
komnatoy.)

الغرفة تتضمن حماما منفردا
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إطاللة على المحيط. ...с видом на океан. (...s vidom na okean.)

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ...с дополнительной кроватью. (...s dopolnitel'noy
krovat'yu.)

طلب سرير إضافي في غرفة الفندق

أرغب في حجز غرفة ل ____
ليلة/أسبوع.

Я бы хотел забронировать комнату на
___ночь/ноч(и/ей)/неделю/недель. (YA by khotel
zabronirovat' komnatu na
___noch'/noch(i/yey)/nedelyu/nedel'.)

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

У вас есть специальные комнаты для людей с
ограниченными возможностями? (U vas yest'
spetsial'nyye komnaty dlya lyudey s ogranichennymi
vozmozhnostyami?)

طلب غرفة خاصة للمعاقين

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

متوافرة؟

У меня аллергия на___(пыль/шерсть животных). У
вас есть специальные комнаты? (U menya allergiya
na___(pyl'/sherst' zhivotnykh). U vas yest' spetsial'nyye
komnaty?)

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ Могу я сначала посмотреть комнату? (Mogu ya
snachala posmotret' komnatu?)

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ Включён ли завтрак? (Vklyuchon li zavtrak?)

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ Включены ли в стоимость полотенца/постельное
бельё? (Vklyucheny li v stoimost' polotentsa/postel'noye
bel'yo?)

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير
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هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

Разрешается ли держать домашних животных?
(Razreshayetsya li derzhat' domashnikh zhivotnykh?)

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ У вас есть гараж/парковочное место? (U vas yest'
garazh/parkovochnoye mesto?)

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ У вас есть запирающиеся ячейки/сейф? (U vas yest'
zapirayushchiyesya yacheyki/seyf?)

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة

宿泊 - 
アラビア語 ロシア語

أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ Где я могу найти комнату номер___? (Gde ya mogu
nayti komnatu nomer___?)

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! Ключ от комнаты номер___,пожалуйста! (Klyuch ot
komnaty nomer___,pozhaluysta!)

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ Кто-нибудь меня спрашивал? (Kto-nibud' menya
sprashival?)

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ Где я могу записаться на экскурсию? (Gde ya mogu
zapisat'sya na ekskursiyu?)

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ Где я могу позвонить? (Gde ya mogu pozvonit'?)

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ В какие часы завтрак? (V kakiye chasy zavtrak?)

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور
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من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

Пожалуйста, разбудите меня завтра в___.
(Pozhaluysta, razbudite menya zavtra v___.)

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ Вы бы могли вызвать такси, пожалуйста? (Vy by mogli
vyzvat' taksi, pozhaluysta?)

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ Могу я пользоваться здесь интернетом? (Mogu ya
pol'zovat'sya zdes' internetom?)

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ Вы бы порекомендовали какой-нибудь хороший
ресторан поблизости? (Vy by porekomendovali kakoy-
nibud' khoroshiy restoran poblizosti?)

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ Могли бы Вы убрать мою комнату, пожалуйста?
(Mogli by Vy ubrat' moyu komnatu, pozhaluysta?)

طلب تنظيف غرفتك

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. Я не хочу, чтобы мою комнату сейчас убирали. (YA ne
khochu, chtoby moyu komnatu seychas ubirali.)

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

Не могли бы Вы мне принести еще одно/одну
одеяло/подушку/полотенце? (Ne mogli by Vy mne
prinesti yeshche odno/odnu
odeyalo/podushku/polotentse?)

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

Не могли бы Вы отдать это в прачечную? (Ne mogli by
Vy otdat' eto v prachechnuyu?)

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. Я бы хотел расплатиться и выехать из гостиницы. (YA
by khotel rasplatit'sya i vyyekhat' iz gostinitsy.)

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة
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لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. Нам очень здесь понравилось. (Nam ochen' zdes'
ponravilos'.)

الثناء على الفندق أثناء الخروج

宿泊 - 
アラビア語 ロシア語

أرغب في الحصول على غرفة أخرى. Я хочу поменять комнату. (YA khochu pomenyat'
komnatu.)

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. Тут не работает отопление (Tut ne rabotayet
otopleniye)

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة

المكيف ال يعمل. Кондиционер не работает. (Konditsioner ne rabotayet.)

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. Здесь очень шумно. (Zdes' ochen' shumno.)

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. Комната плохо пахнет. (Komnata plokho pakhnet.)

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة

لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. Я просил комнату для некурящих. (YA prosil komnatu
dlya nekuryashchikh.)

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. Я просил комнату с красивым видом. (YA prosil
komnatu s krasivym vidom.)

شكوى

مفتاحي ال يعمل. Мой ключ не подходит. (Moy klyuch ne podkhodit.)

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. Окно не открывается. (Okno ne otkryvayetsya.)

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح
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لم يتم تنظيف الغرفة. В комнате не убирали. (V komnate ne ubirali.)

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. В комнате мыши/крысы/насекомые. (V komnate
myshi/krysy/nasekomyye.)

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. Нет горячей воды. (Net goryachey vody.)

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. Мне не позвонили, чтобы разбудить. (Mne ne
pozvonili, chtoby razbudit'.)

شكوى

الفاتورة مرتفعة جدا. Вы насчитали слишком много. (Vy naschitali slishkom
mnogo.)

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. Мой сосед слишком шумный. (Moy sosed slishkom
shumnyy.)

شكوى
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