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Her er de græske fraser, der gør ferien i
Grækenland lidt bedre

Skal du til Grækenland i ferien, og vil du gøre dig forståelig på
lokalsproget? Så er her en række græske fraser, som du
nemt kan fylde i kufferten.
Grækerne ved godt, at deres sprog ikke er det nemmeste at beherske eller
forstå for os nordboere. Heldigvis er de exceptionelt gæstfrie og
imødekommende, og de forventer derfor heller ikke, at du kan begå dig på
græsk, når du er på ferie i Grækenland. Men det betyder ikke, at de ikke
sætter pris på, at du forsøger dig med at tale græsk. 



Vi har samlet en lille stribe nyttige fraser, som du kan tage med dig på ferien
til Grækenland og skrevet dem, som ordene udtales. For det noget anderledes
alfabet kan godt blive helt græsk for os. 

Hej/hallo – Yassas
Godmorgen/Goddag – Kalimera
Godeftermiddag/Godaften – Kalispera

Tak – Efharistå
Undskyld mig – Signomi
Vær så venlig – Parakalå

Hvad hedder du? – Pås se lene?
Jeg hedder ... – Me lene ...
Hvordan har du det? – Ti kanis?
Godt, og du? – Kala, esi?

Hvor er du fra? – Apå po ise?
Jeg er fra ... – Ime apå tin ...

Er her et toilet? – Eheeyete too-aletta?

Taler du engelsk? – Milate anglika?
Jeg taler ikke græsk – Den milaå ellinika
Det forstår jeg ikke – Den katalavenå

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million
rejsende om året. Vi arrangerer traditionelle pakkerejser, træningsrejser,
cruise, storbyferier og fleksible pakkerejser, hvor du selv vælger rejsemål,
rejselængde og hotel. Sammen med specialrejsearrangørerne Golf Plaisir,
Lime Travel og Xtrabel samt træningsresortet Playitas er Apollo en del af
DER Touristik Nordic AB. Vi arbejder aktivt med bæredygtige rejser og har
været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på Apollorejser.dk.
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