
Călătorie
Indicații

Indicații - Locație
Română Engleză
M-am rătăcit. I am lost.

A nu cunoaște locul unde te afli.

Îmi puteți arăta unde este pe hartă? Can you show me where it is on the map?
Întrebați de o locație specifică pe o hartă.

Unde pot găsi ___ ? Where can I find___?
Întrebați detalii despre o facilitate specifică.

... o toaletă? ... a bathroom?
Facilitate

... o bancă/un schimb valutar? ... a bank/an exchange office?
Facilitate

... un hotel? ... a hotel?
Facilitate

... o benzinărie? ... a gas station?
Facilitate

... un spital? ... a hospital?
Facilitate

... o farmacie? ... a pharmacy?
Facilitate

... un magazin universal? ... a department store?
Facilitate

... un supermarket? ... a supermarket?
Facilitate

... o stație de autobuz? ... the bus stop?
Facilitate
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... o stație de metrou? ... the subway station?

Facilitate

... un centru de informații turistice? ... a tourist information office?
Facilitate

... un ATM/bancomat? ... an ATM/a cash machine?
Facilitate

Cum pot ajunge ___ ? How do I get to___?
Cereți indicații pentru a ajunge într-un anumit loc.

... în centrul orașului? ... the downtown area?
Loc specific

... la gară? ... the train station?
Loc specific

... la aeroport? ... the airport?
Loc specific

... la poliție? ... the police station?
Loc specific

... la ambasada [țara] ? ... the embassy of [country]?
Ambasada unei anumite țări

Îmi puteți recomanda ___ ? Can you recommend any good___?
Cereți recomandări pentru un loc specific.

... un bar? ... bars?
Loc

... o cafenea? ... cafes?
Loc

... un restaurant? ... restaurants?
Loc
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... un club? ... night clubs?

Loc

... un hotel? ... hotels?
Loc

... anumite atracții turistice? ... tourist attractions?
Loc

... anumite situri arheologice/istorice? ... historic sites?
Loc

... muzee ... museums?
Loc

Indicații - Direcții/Indicații
Română Engleză
Viraj la stânga. Turn left.

Indicați o direcție.

Viraj la dreapta. Turn right.
Indicați o direcție.

Drept înainte. Go straight ahead.
Indicați o direcție.

Întorceți-vă. Go back.
Indicați o direcție.

Opriți. Stop.
Indicați o direcție.

Mergeți către ___. Go towards the___.
Indicați o direcție.

Treceți pe lângă ___. Go past the___.
Indicați o direcție.
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Uitați-vă după ___. Watch for the___.

Indicați o direcție.

În jos/la vale. downhill
Indicați o direcție.

În sus/la deal. uphill
Indicați o direcție.

Intersecție intersection
Punct de referință când dați indicații

Semafoare traffic lights
Punct de referință

Parc park
Punct de referință

Indicații - Autobuz/Tren
Română Engleză
De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren? Where can I buy a bus/train ticket?

Întrebați despre un ghișeu cu bilete de vânzare

Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă
rog.

I would like to buy a___ to __[location]__ please.

Cumpărați un bilet pentru o anumită destinație

... bilet simplu ... ... single ticket ...
Bilet doar dus

... bilet dus-întors ... ... return ticket ...
Bilet cu retur

... un bilet la clasa întâi/a doua ... ... first class/second class ticket ...
Bilet pentru clasa întâi/a doua

... bilet pentru o zi ... ... day pass ...
Bilet care poate fi utilizat toată ziua.
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... bilet/abonament săptămânal ... ... weekly pass ...

Bilet/abonament valabil o săptămână.

... abonament lunar ... ... monthly pass ...
Bilet/abonament valabil pentru o lună.

Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ? How much is a ticket to __[location]__ ?
Întrebați de prețul unui bilet pentru o destinație anume.

Aș dori să rezerv un loc (lângă geam). I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervați un loc specific.

Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ? Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Întrebați dacă autobuzul sau trenul oprește într-o anumită locație.

În cât timp ajunge la _[locație]_ ? How long to get to __[location]__?
Întrebați despre durata călătoriei.

La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția
_[destinație]_ ?

When does the bus/train bound for__[location]__ leave?

Întrebați la ce oră pleacă din stație un anumit tren/autobuz.

Este ocupat acest loc? Is this seat taken?
Întrebați dacă locul este liber.

Acela este locul meu. That is my seat.
Informați că ați ocupat sau rezervat acel loc.

Indicații - Semne
Română Engleză
Deschis open

Locație deschisă.

Închis closed
Locație închisă

Intrare entrance
Semn desemnat intrării.
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Ieșire exit

Semn desemnat ieșirii.

Împinge push
 

Trage pull
 

Bărbați men
Toaletă pentru bărbați.

Femei women
Toaletă pentru femei.

Ocupat occupied
Toaletă ocupată.

Disponibil/Vacant vacant
Hotel cu camere libere/toaletă neocupată.

Indicații - Taxi
Română Engleză
Aveți un număr de telefon pentru a chema un
taxi?

Do you know the number to call a taxi?

Cereți un număr de telefon pentru a chema un taxi.

Trebuie să ajung la _[destinație]_. I need to go to __[location]__.
Spuneți taximetristului unde să vă ducă.

Cât costă până la _[destinație]_ ? How much to go to__[location]__?
Întrebați de prețul unei curse.

Puteți aștepta aici pentru un moment? Can you wait here for a moment?
Cereți taximetristului să vă aștepte.

Urmăriți mașina aceea! Follow that car!
Dacă sunteți un agent sub acoperire.
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Indicații - Mașini de închiriat.
Română Engleză
De unde pot închiria o mașină? Where is the car rental?

Întrebați de unde puteți închiria o mașină.

Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă. I'd like to rent a small car/large car/van.
Precizați tipul de mașină pe care doriți să o închiriați.

... pentru o zi/o săptămână. ... for one day/one week.
Precizați pentru cât timp doriți să închiriați mașina.

Doresc asigurare pentru toate riscurile. I want full coverage insurance.
Obțineți cea mai bună asigurare posibilă.

Nu am nevoie de asigurare. I do not need insurance.
A nu întocmi asigurare.

Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul
plin?

Should I bring the car back with a full tank?

Întrebați dacă trebuie să faceți plinul mașinii înainte să o returnați.

Unde este următoarea benzinărie? Where is the next gas station?
Întrebați unde se află cea mai apropiată benzinărie.

Aș dori să includ un al doilea șofer. I would like to include a second driver.
Solicitați includerea unui șofer secundar în contractul de închiriere.

Care este limita de viteză în orașe/pe
autostradă?

What is the speed limit in cities/on highways?

Întrebați care sunt limitele de viteză în regiune.

Rezervorul nu este plin. The tank is not full.
Reclamați că rezervorul mașinii nu este plin complet.

Motorul face un zgomot ciudat. The engine makes a strange noise.
Semnalați că este o problemă cu motorul mașinii.
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Mașina este avariată. The car is damaged.

Reclamați că mașina este avariată.
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