
Podróże
Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja
polski duński
Zgubiłem/Zgubiłam się. Jeg er faret vild.

Nie wiemy, gdzie się znajdujemy

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi
gdzie to jest na mapie?

Kan du vise mig hvor det er på kortet?

Pytanie o konkretne miejsce na mapie

Gdzie jest ___? Hvor kan jeg finde___?
Pytanie o konkretny obiekt

... toaleta? ... et badeværelse?
obiekt

... bank/kantor? ... en bank/et veksel kontor?
obiekt

... hotel? ... et hotel?
obiekt

... stacja benzynowa? ... en benzintank?
obiekt

... szpital? ... et sygehus?
obiekt

... apteka? ... et apotek?
obiekt

... dom towarowy? ... et stormagasin?
obiekt

... supermarket? ... et supermarked?
obiekt

... przystanek autobusowy? ... busstoppestedet?
obiekt
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... stacja metra? ... metrostationen?

obiekt

... centrum informacji turystycznej? ... et turistkontor?
obiekt

... bankomat? ... en hæveautomat?
obiekt

Jak dotrzeć ___? Hvordan kommer jeg til ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca

... do centrum? ... til centrum?
konkretne miejsce

... na dworzec kolejowy? ...togstationen?
konkretne miejsce

... na lotnisko? ... lufthavnen?
konkretne miejsce

... na komisariat policji? ... politistationen?
konkretne miejsce

... do ambasady [nazwa kraju]? ... den [land] ambassade?
konkretne miejsce

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić
(jakiś/jakąś/jakieś) ___?

kan du anbefale nogle gode ___?

Proszenie o polecenie konkretnego miejsca

... bary? ... barer?
miejsce

... kawiarnie? ... cafeer?
miejsce
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... restauracje? ... restauranter?

miejsce

... kluby nocne? ... natklubber?
miejsce

... hotele? ... hoteller?
miejsce

... atrakcje turystyczne? ... turistattraktioner?
miejsce

... atrakcje historyczne? ... historiske steder?
miejsce

... muzea? ... museer?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę
polski duński
Skręć w lewo. Drej til venstre.

Udzielanie wskazówek

Skręć w prawo. Drej til højre.
Udzielanie wskazówek

Idź prosto. Gå lige frem.
Udzielanie wskazówek

Zawróć. Gå tilbage.
Udzielanie wskazówek

Zatrzymaj się. Stop.
Udzielanie wskazówek

Idź w kierunku ___. Gå hen imod ___.
Udzielanie wskazówek
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Miń ___. Gå forbi ___.

Udzielanie wskazówek

Rozejrzyj się za ___. Kig efter ___.
Udzielanie wskazówek

w dół Ned af bakken
Udzielanie wskazówek

w górę Op ad bakke
Udzielanie wskazówek

skrzyżowanie vejkryds
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

światła trafiklys
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

park parkere
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg
polski duński
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg? Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?

Pytanie o kasę biletową

Poproszę ___ do __[cel podróży]__ . Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca

... bilet w jedną stronę ... ... enkeltbillet...
bilet w jedną stronę

... bilet powrotny ... ... returbillet...
bilet w obie strony

... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ... ... første klasse/anden klasse billet ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
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... bilet całodzienny ... ... heldagsbillet ...

bilet, z którego można korzystać cały dzień

... bilet tygodniowy ... ... ugebillet ...
bilet ważny przez cały tydzień

... bilet miesięczny ... ... månedsbillet ...
bilet ważny przez cały miesiąc

Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_? Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce
(przy oknie).

Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).

Rezerwacja konkretnej miejscówki

Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w
_[nazwa miejscowości]_?

Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?

Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu

Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_? Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Pytanie o czas podróży

Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa
miejscowości]_?

Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?

Pytanie o czas odjazdu

Czy to miejsce jest wolne? Er dette sæde optaget?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne

To jest moje miejsce. Dette er mit sæde.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki
polski duński
otwarte åben

Sklep jest czynne
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zamknięte lukket

Sklep jest nieczynny

wejście indgang
Znak wejścia

wyjście udgang
Znak wyjścia

pchaj skub
 

ciągnij træk
 

męski mænd
Toaleta męska

damski kvinder
Toaleta damska

zajęte optaget
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte

wolne ledig
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka
polski duński
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę? Kender du nummeret til en taxa?

Pytanie o numer firmy taksówkarskiej

Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ . Jeg skal til __[sted]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać

Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_? Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
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Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać? Kan du venter her et øjeblik?

Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy

Proszę jechać za tym samochodem! Følg efter den bil!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów
polski duński
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów? Hvor er biludlejningen?

Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód

Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały
samochód / duży samochód / furgonetkę.

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.

Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu

... na jeden dzień/jeden tydzień. ... i en dag/en uge.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu

Proszę o opcję z pełnym pokryciem
ubezpieczeniowym.

Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.

Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym

Nie potrzebuję ubezpieczenia. Jeg har ikke brug for forsikring.
Wybór opcji bez ubezpieczenia

Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny? Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Hvor er den næste benzintank?
Pytanie o najbliższą stację benzynową

Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego
kierowcę.

Jeg vil gerne inkludere en anden fører.

Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu

Ile wynosi ograniczenie prędkości w
miastach/na autostradach?

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?

Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
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Bak nie jest pełny. Tanken er ikke fuld.

Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna

Silnik wydaje dziwne odgłosy. Motoren laver en underlig lyd.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu

Samochód jest zepsuty. Bilen er skadet.
Skarga na zepsuty samochód
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