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Atmintinė keliaujantiems į Ispaniją. 

 
Pasisveikinimai ir atsisveikinimai 

Labas Hola O-la 
Labas rytas Buenos dias Buė-nos di-as 
Labas vakaras / Gero vakaro Buenas noches Buė-nas no-čės 
Sveiki atvykę Bienvenidos Bi-ėn-bė-ni-dos 
Ate  Adios A-di-os 
Geros dienos Que tenga un buen dia Kė tėn-ga un bu-ėn dia 
Iki pasimatymo Hasta luego As-ta lue-go 
Iki rytojaus Hasta mañana As-ta ma-nia-na 
 Trumpi klausimai  
Kada? ¿Cuando? Ku-an-do? 
Kieno? ¿De quien? De ki-ėn? 
Ką?  ¿Que? Kė? 
Kas? ¿Quien? Ki-ėn? 
Kodėl? ¿Por que? Por kė? 
Kaip? ¿Como? Ko-mo? 
Kiek kainuoja? ¿Cuanto cuesta? Ku-an-to ku-ės-ta? 
Su kuo? (Kalbant apie žmogų) ¿Con quien? Kon ki-ėn? 
Su kuo? (Kalbant apie daiktą) ¿Con que? Kon kė? 
 Bendravimas  
Koks tavo vardas? ¿Como te llamas? Ko-mo tė ja-mas? 
Mano vardas yra Tomas Mi nombre es Tomas Mi nom-brė ės Tomas 
Malonu susipažinti Mucho gusto Mu-čo gus-to 
Iš kur jus? ¿De donde es usted? Dė don-dė ės us-tėd? 
Aš esu iš Lietuvos Yo soy de Lithuania Jo soi de Lithuania 
Kaip laikaisi? ¿Como estas? Ko-mo ės-tas? 
Ačiū gerai, o kaip jums? Gracias, bien. ¿Y a usted? Gra-sias bi-en. I a us-ted? 
Ką papasakosi? / Kas naujo? ¿Que te cuentas? Ke tė ku-ėn-tas? 
Graži diena Que buen dia Ke bu-en dia 
Taip Si Si 
Ne  No  No 
Atsiprašau Perdon Pėr-don 
Malonu susipažinti Un placer conocerle Un pla-sėr ko-no-sėr-lė 
Ačiū Gracias Gra-si-as 
Nėra už ką  De nada Dė na-da 
Ar galėtumėt pakartoti? ¿Podria repetirlo, por favor? Po-dria rė-pė-tir-lo por-fa-bor? 
Aš jūsų nesuprantu No le entiendo No le ėn-ti-ėn-do 
Dar kartą / Vėl Otra vez O-tra vėz 
Ką tai reiškia? ¿Que significa eso? Kė sig-ni-fi-ka ėso? 
Galiu jūsų paklausti? ¿Le puedo hacer una pregunta? Lė puė-do a-sėr una prė-gun-ta? 
 Kelionėje  
Aš nekalbu ispaniškai Yo no hablo español Jo no a-blo ės-pa-ni-ol 
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Kalbat angliškai? ¿Habla ingles?  A-bla in-glės? 
Kalbat rusiškai? ¿Habla ruso? A-bla ru-so? 
Kaip grįžti į viešbutį #? ¿Como volver al hotel? Ko-mo bol-bėr al o-tel? 
Prašau mane nuvežti iki # Por favor, lleveme a ___ Por fa-vor jė-bė-me a ___ 
Kur mes? ¿Donde estamos? Don-de ės-ta-mos? 
Kur galėčiau rasti tualetą? ¿Donde podria encontrar un 

servicio? 
Don-dė po-dri-a ėn-kon-trar un 
sėr-vi-si-o? 

Kur galėčiau rasti parduotuvę? ¿Donde podria encontrar la 
tienda? 

Don-dė po-dria ėn-kon-trar la 
tiėn-da? 

Kiek dabar valandų? ¿Que hora es? Kė o-ra es? 
Kur skaniai pavalgyti? ¿Donde merece la pena comer? Don-dė mė-rė-sė la pė-na 

ko-mėr? 
Ką vertą aplankyti? ¿Que merece la pena visitar? Kė mė-rė-sė la pė-na bi-si-tar? 
Kur yra bankas? ¿Donde hay un banco? Don-dė ai un ban-ko? 
Kiek kainuoja? ¿Cuanto cuesta? Ku-an-to ku-ės-ta? 
Galima mokėti kortele? ¿Se puede pagar con tarjeta? Sė puė-dė pa-gar kon tar-hė-ta? 
Kur yra turizmo informacijos 
centras? 

¿Donde esta el centro de 
informacion? 

Don-dė ės-ta el sėn-tro dė 
in-for-ma-si-on?  

Kuris autobusas važiuoja į 
miestą? 

¿Que autobus va a la ciudad?  Kė au-to-bus ba a la siu-dad? 

Kur traukinių stotis? ¿Donde esta la estación de 
trenes?  

Don-dė ės-ta la ės-ta-si-on dė 
trė-nės? 

Bilietą vienam žmogui. Billete para una persona. Bi-jė-te pa-ra u-na per-so-na. 
Bilietą kelionei pirmyn ir atgal. Quisiera un billete de ida y 

vuelta. 
Ki-siė-ra un bi-jė-tė dė i-da i 
buel-ta. 

Norėčiau išsinuomoti dviratį. Me gustaria alquilar una 
bicicleta. 

Mė gus-ta-ria al-ki-lar u-na 
bi-si-klė-ta. 

Atostogauju. Estoy de vacaciones. Ės-toi dė ba-ka-si-o-nės. 
Keliauju darbo reikalais. Viajo por asuntos de trabajo. Bi-a-ho por a-sun-tos dė 

tra-ba-ho. 
Atvykau aplankyti giminių. Estoy visitando familiares. Ės-toi bi-sitan-do fa-mi-li-a-rės. 
Būsiu čia __ dienų. Estare aqui durante __ dias. Ės-ta-rė a-ki du-ran-tė __ di-as. 
Galėtumėt man šitą išversti? ¿Podría traducir esto para mí?. Po-dria tra-du-sir ės-to pa-ra mi? 
 Jei reikia pagalbos  
Galite man padėti? ¿Puede ayudarme? Puė-dė a-ju-dar-mė? 
Aš sergu, reikia daktaro. Estoy enfermo, necesito un 

doctor. 
Ės-toi en-fėr-mo, nė-sė-si-to un 
dok-tor. 

Gal galite mane palydėti? ¿Me podria acompañar? Mė po-dri-a a-kom-pa-niar? 
Galiu pasinaudot jūsų telefonu? ¿Podria usar su teléfono? Po-dri-a u-sar su tė-lė-fo-no? 
Tai skubus atvėjis. Es una emergencia.  Ės un-a ė-mėr-hėn-si-ja. 
Kur yra arčiausia ligoninė? ¿Donde esta el hospital mas 

cercano? 
Don-dė ės-ta ėl os-pi-tal mas 
sėr-ka-no? 

Man skauda čia Me duele aqui Mė duė-lė a-ki 
Laikykit vagį! Detengan al ladron Dė-tėn-gan al lad-ron 
Kvieskite policiją Llamen a la policia Ja-mėn a la po-li-sia 
Aš pasiklydau Me he perdido Mė ė pėr-di-do 
 Restorane/Kavinėje  
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Gal galetumėt atnešti menių? ¿Me puede traer el menu por 
favor?  

Me puė-dė tra-ėr ėl mė-nu por 
fa-bor? 

Koks jūsų „ypatingasis“ 
patiekalas? 

¿Hay alguna especialidad local? Ai al-gu-na es-pė-si-a-li-dad 
lo-kal?  

Esu alergiškas... Soy alergico a… Soi a-lėr-hi-ko a ... 
Galėtumėt atnešti stiklinę...? ¿Me da un vaso de _____? Mė da un ba-so dė ...? 
Gal turite vaikišką menių? ¿Tiene un menu especial para 

niños? 
Tiė-nė un mė-nu es-pė-si-al pa-ra 
ni-nios? 

Prašyčiau sąskaitos La cuenta, por favor La ku-ėn-ta, por fa-vor 
Kur yra tualetas? ¿Donde esta el servicio? Don-dė ės-ta el sėr-bi-si-o? 
 Viešbutyje  
Turite laisvų kambarių?  ¿Tiene habitaciones disponibles? Tie-nė a-bi-ta-si-o-nės 

dis-po-ni-blės? 
Kiek kainuoja kambarys? ¿Cuanto cuesta la habitacion? Ku-an-to ku-ės-ta la 

a-bi-ta-si-on? 
Kiek kainuoja kambarys vienam 
žmogui? 

¿Cuanto cuesta una habitacion 
para una persona?  

Ku-an-to ku-ės-ta la a-bi-ta-si-on 
pa-ra u-na pėr-so-na? 

Pusryčiai įskaičiuoti? ¿Esta incluido el desayuno? Ės-ta in-klu-i-do ėl dė-sa-ju-no? 
Aš esu užsakęs kambarį Tengo una reserva Tėn-go u-na rė-sėr-va. 
Kelintam aukšte kambarys? ¿En que piso esta la habitacion? Ėn kė pi-so ės-ta la a-bi-ta-si-on? 
Kelintą valandą pusryčiai 
[vakarienė]? 

¿A que hora sirven el desayuno 
[la cena]? 

A kė o-ra sir-ben ėl dė-sa-ju-no 
[la sė-na]? 

Prašau, sutvarkykite mano 
kambarį. 

Por favor limpie mi habitacion. Por fa-bor lim-piė mi 
a-bi-ta-si-on. 

Kelintą valandą reikia palikti 
kambarį? 

¿Cuando hay que dejar la 
habitacion? 

Ku-an-do ai kė dė-har la 
a-bi-ta-si-on? 

Noriu pranešti apie savo 
išvykimą. 

Quiero registrar mi salida.  Kiė-ro rė-his-trar mi sa-li-da. 

Prašau, gal galite man iškviesti 
taksi?  

¿Puede llamar a un taxi por 
favor? 

Puė-dė ja-mar a un ta-ksi por 
fa-bor? 

 Skaičiai  
Vienas Uno U-no 
Du Dos Dos 
Trys Tres Trės 
Keturi Cuatro Kua-tro 
Penki Cinco Sin-ko 
Šeši Seis Sė-is 
Septyni Siete Siė-tė 
Aštuoni Ocho O-čo 
Devyni Nueve Nuė-bė 
Dešimt Diez Di-ėz 
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