
RESEORDBOK
Kom närmare lokalbefolkningen under semestern



Ich spreche leider 

kein Französisch

Vous parlez 

anglais ?

INNEHÅLL
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FRANSKA       6
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GREKISK       10

Vi hoppas att 
vår reseordbok 
kan hjälpa dig 
på semestern.  
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¿Hay algún restaurante bueno cerca?

 
 
 
¿Puede ponerme una cerveza, por favor?

¿Puede ponerme agua con/sin burbujas, 
por favor?

¿Tiene el menú en inglés?

¿Puede traerme la cuenta, por favor?

¡La comida estaba deliciosa!

¡Hay un pelo en mi comida!

Una mesa para dos, por favor.

 
 
 
¿Podría indicarme en qué dirección está 
[introducir el nombre de la atracción 
turística]?

¿Cuándo llegamos?

 
 
 
¿Podría decirme dónde está la farmacia 
más cercana?

¿Puede ayudarme, por favor?

SPANSKA

Hola. Me llamo [introducir nombre].

Que tenga un buen día.

Buenos días / Hola.

Buenas tardes.

Buenas noches.

Hola

Perdone

Muchas gracias

¿Habla inglés?

Perdone pero no hablo español

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, diez.

 

Podría decirme dónde está el baño más 
cercano?

¿Podría decirme dónde está el supermer-
cado más cercano?

¿Podría decirme en qué dirección está la 
playa?

Quiero un helado, por favor.

¿Dónde está el hotel?

¿Desde dónde sale el autobús?

GLOSOR SOM ÄR BRA ATT KUNNA:

Hej, jag heter [ange namn]

Ha en bra dag.

God dag.

God kväll.

God natt.

Hej.

Ursäkta.

Tack så mycket.

Talar du engelska?

Ursäkta, jag pratar inte spanska

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

PRAKTISKA GLOSOR:

Var finns närmaste toalett?

 

Var ligger närmaste stormarknad?

 

I vilken riktning ligger stranden?

 

Jag vill ha en glass, tack.

Var ligger hotellet?

Varifrån kör bussen?

Finns det någon bra restaurang i närheten?

 
NÄR DU ÄR UTE OCH ÄTER:

Kan jag få en öl?

Kan jag få en vatten med/utan kolsyra?

 

Har ni en meny på engelska?

Kan jag få notan, tack.

Maten var jättegod!

Det ligger ett hårstrå i min mat!

Ett bord för två, tack!

 
NÄR DU ÄR PÅ SIGHTSEEING:

Kan du visa var [ange namnet på en turi-

stattraktion] ligger?

 

Hur lång tid tar det innan vi är framme?

 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER:

Var ligger närmaste apotek?

 

Kan du hjälpa mig?
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Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 
Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 
vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 
Pourriez-vous m’indiquer la direction 
de [insérer le nom de l’attraction touris-
tique] ?

Quand arrivons-nous ?

 
Pourriez-vous me dire où se trouve la 
pharmacie la plus proche ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?

FRANSKA

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas français

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix.

 
Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 
les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-
permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 
plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

GLOSOR SOM ÄR BRA ATT KUNNA:

Hej, jag heter [ange namn]

Ha en bra dag.

God dag.

God kväll.

God natt.

Hej.

Ursäkta.

Tack så mycket.

Talar du engelska?

Ursäkta, jag pratar inte franska

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

PRAKTISKA GLOSOR:

Var finns närmaste toalett?

 

Var ligger närmaste stormarknad?

 

I vilken riktning ligger stranden?

 

Jag vill ha en glass, tack.

Var ligger hotellet?

Varifrån kör bussen?

Finns det någon bra restaurang i närheten?

 
NÄR DU ÄR UTE OCH ÄTER:

Kan jag få en öl?

Kan jag få en vatten med/utan kolsyra?

 

Har ni en meny på engelska?

Kan jag få notan, tack.

Maten var jättegod!

Det ligger ett hårstrå i min mat!

Ett bord för två, tack!

 
NÄR DU ÄR PÅ SIGHTSEEING:

Kan du visa var [ange namnet på en turi-

stattraktion] ligger?

 

Hur lång tid tar det innan vi är framme?

 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER:

Var ligger närmaste apotek?

 

Kan du hjälpa mig?
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Posso avere una birra?

Posso avere un’acqua naturale/gassata?

Avete il menu in inglese?

Posso avere il conto, per favore?

Il cibo era molto buono!

C’è un capello nel mio piatto!

Un tavolo per due, per favore!

 
Mi potrebbe indicare la direzione per [...]/
Mi potresti indicare la direzione per [...] 
 
Quanto tempo ci vuole prima che arrivia-
mo?

 
Dove si trova la farmacia più vicina?

Mi potrebbe aiutare?/Mi potresti aiutare?

ITALINSK

Buongiorno sono/Ciao sono:

Le auguro una buona giornata/Ti auguro 
una buona giornata:

Buongiorno

Buonasera

Buona notte

Ciao

Mi scusi/Scusa

Grazie tante

Parla inglese?/Parli inglese?

Scusi non parlo italiano/Scusa non parlo 
italiano

uno, due , tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto, nove, dieci

 
Dove si trova il bagno più vicino?

Dove si trova il supermercato più vicino?

In che direzione si trova la spiaggia?

Vorrei un gelato.

Dove si trova l’hotel?

Da dove parte l’autobus?

C’è un buon ristorante qui vicino?

GLOSOR SOM ÄR BRA ATT KUNNA:

Hej, jag heter [ange namn]

Ha en bra dag.

 

God dag.

God kväll.

God natt.

Hej.

Ursäkta.

Tack så mycket.

Talar du engelska?

Ursäkta, jag pratar inte italiensk

 

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

PRAKTISKA GLOSOR:

Var finns närmaste toalett?

Var ligger närmaste stormarknad?

I vilken riktning ligger stranden?

Jag vill ha en glass, tack.

Var ligger hotellet?

Varifrån kör bussen?

Finns det någon bra restaurang i närheten?

NÄR DU ÄR UTE OCH ÄTER:

Kan jag få en öl?

Kan jag få en vatten med/utan kolsyra?

Har ni en meny på engelska?

Kan jag få notan, tack.

Maten var jättegod!

Det ligger ett hårstrå i min mat!

Ett bord för två, tack!

 
NÄR DU ÄR PÅ SIGHTSEEING:

Kan du visa var [ange namnet på en turi-

stattraktion] ligger?

Hur lång tid tar det innan vi är framme?

 
 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER:

Var ligger närmaste apotek?

Kan du hjälpa mig?
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Mporo na echo mia mbira parakalo?

Mporo na echo ena anthraroucho nero / 
nero?

Echete ena menu sta anglica?

Mporo na echo ton logariasmo?

To fagito itan iperocho!

Iparchi mia treecha sto fagito mou!

Ena trapezi gia dio parakalo!

 
Mporite na me kathodigisete pros […] 
 
 
Posos chronos ine prin ftasoume?

 
Poo ine to kontinotero pharmakio?

Mporite ne me voithisete?

GREKISK

Geia  sas, to onoma mou eene […]

Kali sas mera episis / Sas efchome mia 
orea imera episis

Geaia sas

Kalo apogevma

kalinichta

Geia

Signomi

Efcharisto poli

Milas anglica?

Ellinika

ena, dio, tria, tessera. Pente, exi. Efta, och-
to, ennia, deka

 
Poo ine I pleaseiesteri to uleta?

Poo ine to kontinotero supermarket?

Pros poia katefthinsi ine I paralia?

Tha ithela ena pagoto

Poo ine to xenothochio?

Apo poo pigeni to leoforio?

Iparchei kalo estiatorio etho konta?

GLOSOR SOM ÄR BRA ATT KUNNA:

Hej, jag heter [ange namn]

Ha en bra dag.

 

God dag.

God kväll.

God natt.

Hej.

Ursäkta.

Tack så mycket.

Talar du engelska?

Ursäkta, jag pratar inte grekisk

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

PRAKTISKA GLOSOR:

Var finns närmaste toalett?

Var ligger närmaste stormarknad?

I vilken riktning ligger stranden?

Jag vill ha en glass, tack.

Var ligger hotellet?

Varifrån kör bussen?

Finns det någon bra restaurang i närheten?

NÄR DU ÄR UTE OCH ÄTER:

Kan jag få en öl?

Kan jag få en vatten med/utan kolsyra?

 

Har ni en meny på engelska?

Kan jag få notan, tack.

Maten var jättegod!

Det ligger ett hårstrå i min mat!

Ett bord för två, tack!

 
NÄR DU ÄR PÅ SIGHTSEEING:

Kan du visa var [ange namnet på en turi-

stattraktion] ligger?

Hur lång tid tar det innan vi är framme?

 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER:

Var ligger närmaste apotek?

Kan du hjälpa mig?



HA EN 

TREVLIG 

RESA! 


