
Podróże
Flirtowanie

Flirtowanie - 
esperanto niderlandzki
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Mag ik erbij komen?

Peti, se vi povas sidiĝi ĉe ies tablo aŭ stari apud li/ŝi al la trinkejo

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Kan ik je iets te drinken aanbieden?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Kom je hier vaak?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? En, wat doe je voor werk?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Wil je dansen?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Wil je wat frisse lucht halen?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Wil je naar een ander feest gaan?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Laten we hier weggaan!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Naar mij of naar jou?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Wil je samen bij mij een film kijken?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Heb je plannen voor vanavond?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Heb je zin om samen koffie te doen?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Mag ik je naar huis brengen?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Wil je nog een keer afspreken?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel thuis!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Wil je binnenkomen voor koffie?
Inviti personon en vian hejmon

Flirtowanie - 
esperanto niderlandzki
Vi estas belega! Je bent heel knap!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Je bent grappig!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Je hebt prachtige ogen!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Je kunt goed dansen!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Ik heb de hele dag aan je gedacht!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Het was heel leuk om met je te praten!
Komplimenti fine de konversacio
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Flirtowanie - 
esperanto niderlandzki
Mi ne estas interesita. Ik ben niet geïnteresseerd

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Laat me met rust.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Rot op!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Raak me niet aan!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Laat je handen thuis!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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