Reiskit - Italiaans
Basiskennis
Goededag

Buongiorno

Dank u wel!

Grazie mille!

Goedenavond

Buonasera

Bedankt voor uw hulp

Grazie per il Suo aiuto

Tot ziens

Arriverderci

Graag gedaan

Prego

Tot straks

A dopo

Ok / akkoord

Va bene

Ja / Nee

Sì / No

Excuseer!

Scusi / Mi scusi!

Alstublieft

Per favore! / Prego

Tot morgen

A domani

Dank u

Grazie

Dag!

Ciao

Gesprek
Hallo. Hoe gaat het met u?

Buongiorno. Come sta?

Hallo, goed dank u.

Buongiorno. Bene, grazie.

Ik heet Sarah en hoe heet u?

Mi chiamo Sarah, e Lei?

Ik ben Belg.

Sono belga.

Ik ben op zakenreis.

Sono in viaggio di lavoro. / Sono in viaggio d’affari.

Ik ben op vakantie.

Sono in vacanza.

Spreekt u Nederlands?

Parla olandese?

Nee, ik spreek geen Italiaans.

Non parlo italiano.

Maar een klein beetje.

Soltanto un po’. / Solo un pò.

Ik begrijp het niet.

Non capisco. / Non ho capito.

Ik weet het niet.

Non lo so.

Hoe zegt men (xyz) in het Italiaans?

Come si dice (xyz) in italiano?

Kunt u herhalen alstublieft?

Può ripetere per favore?

Kunt u een beetje langzamer spreken alsjeblieft?

Può parlare più lentamente / piano?

Kunt u me helpen alstublieft?

Mi può aiutare per favore?

Waar vind ik internetverbinding?

Dove posso collegarmi ad internet?

Hoeveel kost dat?

Quanto costa?

Waar zijn de toiletten alstublieft.

Dov’è il bagno per favore?

Op café
Wilt u iets drinken?

Desidera bere qualcosa?

Wat neemt u? / Wat mag het voor u zijn?

Che cosa prende da bere?

Wat wilt u drinken?

Che cosa desidera bere?

De rekening alstublieft!

Il conto per favore.

Hebt u snacks?

Avete degli snack?

Glas

Un bicchiere

Bier

Birra

Wijn

Vino

Een thee graag

Un tè, per favore.

Water

Acqua

Een biertje graag

Una birra, per favore.

Melk

Latte

Ja, graag

Con piacere

Koffie

Caffè

Graag gedaan

Di niente / Prego

Met suiker

Con zucchero

Proost

Salute

Met melk

Con panna

Ik trakteer u

E per me / Offro io.

In het restaurant
Wilt u iets eten?

Desidera mangiare ?

De menukaart alstublieft!

Menù per favore.

Hebt u een mes alstublieft?

Mi porti un coltello per favore.

Ik zou graag (xyz) nemen / Ik ga (xyz) nemen.

Vorrei / Prendo (xyz).

Ik ga vis / vlees nemen.

Prendo pesce / carne !
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Aanvaardt u kredietkaarten?

Accettate le carte di credito?

Ja, graag

Volentieri, grazie

Brood

Del pane

Ik ook

Anch’io

Boter

Del burro

Het ontbijt (B)

La prima colazione

Sla

Insalata

Het middagmaal (B)

Il pranzo

Fruit

Frutta

Het avondmaal (B)

La cena

Ijs

Il gelato

Rijst

Riso

Het nagerecht

Un dolce

Pasta

Pasta

Het mes

Un coltello

Groenten

Della verdura

De vork

Una forchetta

Aardappels

Delle patate

De lepel

Un cucchiaio

In de taxi
Ik ga naar het station.

Vado alla stazione.

Ik ga naar het hotel ‘Dag en Nacht’.

Vado all’ albergo Giorno e Notte.

Kunt u me naar de luchthaven brengen?

Mi può portare all’aeroporto?

Is het ver van hier?

È lontano da qui?

Hoeveel zal het kosten?

Quanto costa?

Mag ik een ontvangstbewijs alstublieft?

Mi può fare una ricevuta per favore ?

Tijdsaanwijzingen
Vandaag

Oggi

Ik kom vandaag aan.

Arrivo oggi.

Gisteren

Ieri

Ik vertrek morgen.

Riparto domani.

Twee dagen geleden

Due giorni fà.

Ik blijf drie dagen

Resto tre giorni.

Op hotel
Ik zou graag een tweepersoonskamer reserveren, alstublieft.

Vorrei una camera doppia per favore.

Hebt u een kamer vrij?

Avete una camera libera?

Kamer met bad / met balkon / met douche.

Camera con bagno / con balcone / con doccia.

Kamer met ontbijt.

Camera con prima colazione inclusa.

Wat is de prijs voor één nacht?

Quanto costa per una notte?

Ik zou graag eerst de kamer zien.

Prima vorrei vedere la camera!

Waar is mijn kamer?

Dove si trova la mia camera?

Het is op de eerste verdieping / op het gelijkvloers.

È al primo piano / al piano terra.

Is er een lift?

C’è un ascensore?

Kunt u me wekken op zeven uur alstublieft!

Mi svegli alle sette per favore.

Hebt u een stadsplan?

Mi servirebbe una pianta della città.

Diverse
Ik heb het koud / warm.

Ho freddo / caldo.

Het is perfect.

È perfetto. / Ottimo.

Het is te klein / groot.

È troppo piccolo / grande.

Nee bedankt, ik ben erg moe. No grazie, sono stanco.

Wat wenst u?

Che cosa desidera?

Neen dank u, het is in orde.

N grazie, va bene così.

Dat is een goed idee.

È una buona idea.

Ik ben de weg kwijt.

Mi sono perso.

Help
Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?

Dov’è la farmacia più vicina?

Waar vind ik het politiebureau?

Dove c’è una stazione di polizia?

Ik ben mijn papieren kwijt.

Ho perso i miei documenti.

Mijn papieren zijn gestolen.

Mi hanno rubato i documenti.

Parc Artisanal 11/13 - 4671 Barchon • T + 32 (0)4 387 86 66 • www.accentlang.com

