
Spanish - Transporte aéreo
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Ciudad/Transporte aéreo

avión

Miasto/Transport lotniczy

samolot

Ciudad/Transporte aéreo

aeropuerto

Miasto/Transport lotniczy

lotnisko

Ciudad/Transporte aéreo

facturar el equipaje

Miasto/Transport lotniczy

odprawiać bagaż

Ciudad/Transporte aéreo

embarcar

Miasto/Transport lotniczy

wejść na pokład

Ciudad/Transporte aéreo

despegar

Miasto/Transport lotniczy

startować

                               strona 1 / 7



Spanish - Transporte aéreo
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Ciudad/Transporte aéreo

volar

Miasto/Transport lotniczy

lecieć, latać

Ciudad/Transporte aéreo

aterrizar

Miasto/Transport lotniczy

lądować

Ciudad/Transporte aéreo

terminal

Miasto/Transport lotniczy

terminal

Ciudad/Transporte aéreo

pista de aterrizaje

Miasto/Transport lotniczy

pas startowy

Ciudad/Transporte aéreo

compañía aérea

Miasto/Transport lotniczy

linia lotnicza
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Ciudad/Transporte aéreo

facturación de
equipajes

Miasto/Transport lotniczy

odprawa bagażowa

Ciudad/Transporte aéreo

equipaje de mano

Miasto/Transport lotniczy

bagaż podręczny

Ciudad/Transporte aéreo

control de pasaportes

Miasto/Transport lotniczy

kontrola paszportowa

Ciudad/Transporte aéreo

tienda libre de
impuestos

Miasto/Transport lotniczy

sklep wolnocłowy

Ciudad/Transporte aéreo

tarjeta de embarque

Miasto/Transport lotniczy

karta pokładowa
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Ciudad/Transporte aéreo

recogida de equipajes

Miasto/Transport lotniczy

odbiór bagażu

Ciudad/Transporte aéreo

avión supersónico

Miasto/Transport lotniczy

samolot
ponaddźwiękowy

Ciudad/Transporte aéreo

jet

Miasto/Transport lotniczy

odrzutowiec

Ciudad/Transporte aéreo

ala

Miasto/Transport lotniczy

skrzydło

Ciudad/Transporte aéreo

cinturón de seguridad

Miasto/Transport lotniczy

pas bezpieczeństwa
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Ciudad/Transporte aéreo

salida emergencia

Miasto/Transport lotniczy

wyjście ewakuacyjne

Ciudad/Transporte aéreo

asiento

Miasto/Transport lotniczy

fotel, miejsce

Ciudad/Transporte aéreo

vuelo

Miasto/Transport lotniczy

lot

Ciudad/Transporte aéreo

despegue

Miasto/Transport lotniczy

start

Ciudad/Transporte aéreo

llegada

Miasto/Transport lotniczy

przylot
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Ciudad/Transporte aéreo

aterrizaje

Miasto/Transport lotniczy

lądowanie

Ciudad/Transporte aéreo

aterrizaje forzoso

Miasto/Transport lotniczy

przymusowe
lądowanie

Ciudad/Transporte aéreo

tripulación

Miasto/Transport lotniczy

załoga

Ciudad/Transporte aéreo

piloto

Miasto/Transport lotniczy

pilot

Ciudad/Transporte aéreo

azafata

Miasto/Transport lotniczy

stewardesa
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Ciudad/Transporte aéreo

cancelado

Miasto/Transport lotniczy

odwołany

Ciudad/Transporte aéreo

retrasado

Miasto/Transport lotniczy

opóźniony
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