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aburrirse    βαριέμαι, πλήττω
acampar    κατασκηνώνω
acertar    μαντεύω, βρίσκω, πετυχαίνω με ακρίβεια 
    το στόχο
activo/a    δραστήριος,-α,-ο, ενεργός, -ή,-ό
adorno, el    στολίδι, στόλισμα, διακόσμηση
agencia, la    πρακτορείο
almuerzo, el   μεσημεριανό γεύμα, δεκατιανό
alojamiento, el   κατάλυμα, διαμονή
alojarse    διαμένω, στεγάζομαι, φιλοξενούμαι
amanecer    ξημερώνει, ξυπνώ το πρωί
amante, el/la  λάτρης, ερωτευμένος,-η 
apropiado/a   κατάλληλος,-η,-ο
araña, la    αράχνη
arroz, el    ρύζι
artístico/a    καλλιτεχνικός,-ή,-ό
autóctono/a   αυτόχθονος, -η, -ο
avanzar    προχωρώ, προοδεύω
aventurero/a   περιπετειώδης,-ης, -ες, ριψοκίνδυνος, -η, -ο
bajar     κατεβαίνω, κατεβάζω, χαμηλώνω
balneario, el   λουτρόπολη, ιαματικά λουτρά
biodiversidad, la   βιοποικιλότητα
biológico/a    βιολογικός, -ή, -ό
botánico/a    βοτανικός, -ή, -ό
breve     σύντομος, -η, -ο, συνοπτικός, -ή, -ό
bus, el    λεωφορείο
carretera, la    αυτοκινητόδρομος, δρόμος
castillo, el    κάστρο, πύργος
catedral, la   καθεδρικός ναός
cementerio, el   νεκροταφείο, κοιμητήριο
certeza, la    βεβαιότητα, σιγουριά, ακρίβεια
chocar    συγκρούομαι, τρακάρω, σοκάρω, εκπλήσσω
chocolate, el   σοκολάτα
colocación, la   τοποθέτηση, διάταξη
cumbre, la    κορυφή
degustar    δοκιμάζω τροφές/κρασί
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destacar    δίνω έμφαση, τονίζω, 
    υπογραμμίζω, κάνω να ξεχωρίσει
destino, el    προορισμός, μοίρα, πεπρωμένο
diminutivo, el   υποκοριστικός, -ή, -ό
disfrutar    απολαμβάνω, ευχαριστιέμαι, διασκεδάζω
disponible    διαθέσιμος,-η,-ο, ελεύθερος, -η,-ο
duda, la    αμφιβολία, υποψία, απορία
duración, la    διάρκεια
elaboración, la   παρασκευή, κατασκευή, επεξεργασία 
encargarse    ασχολούμαι, αναλαμβάνω
encuentro, el   συνάντηση, συγκέντρωση
enfermo/a    άρρωστος,-η, -ο
enseguida    αμέσως
equivocar    κάνω λάθος, μπερδέυω
equivocado/a   λανθασμένος, -η, -ο, εσφαλμένος, -η, -ο
error, el    λάθος, σφάλμα
escalada, la   αναρρίχηση, σκαρφάλωμα
escultura, la   γλυπτική, γλυπτό 
estrella, la    αστέρι, άστρο
estresado/a    αγχωμένος, -η, -ο 
excursión, la   εκδρομή
experiencia, la   εμπειρία
extraordinario/a   εξαιρετικός,-ή, -ό, ασυνήθιστος, -η,-ο, 
fauna, la    πανίδα
flora, la    χλωρίδα
folleto, el    φυλλάδιο, μπροσούρα
forestal    δασικός, -ή, -ό
genial    υπέροχος, -η, -ο, φοβερός, -ή, -ό, έξοχος,-η, -ο
gigantesco/a   γιγαντιαίος, -α, -ο, γιγάντιος, -α, -ο
ideal     ιδανικός, ή, -ό, ιδεώδης, -ης, -ες, τέλεια, 
    εκπληκτικά
incertidumbre, la   αβεβαιότητα
indiferencia, la   αδιαφορία
iniciar    αρχίζω, ξεκινώ, εγκαινιάζω
inolvidable    αξέχαστος, -η, -ο, αλησμόνητος, -η, -ο
intención, la   πρόθεση, σκοπός
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llave, la    κλειδί
lluvia, la    βροχή
mango, el    μάνγκο,  χερούλι,
maravilloso/a   θαυμάσιος, -α, -ο
marcador, el   πίνακας, σκορ, σελιδοδείκτης, 
    μαρκαδόρος
masaje, el    μασάζ
mitad, la    μισό, μέση, μισά
naturaleza, la   φύση
navegación, la   ναυσιπλοΐα, πλοήγηση
nieve, la    χιόνι
oír     ακούω, δίνω σημασία
peinado, el    χτένισμα, κόμμωση 
pesca, la    ψάρεμα, αλιεία 
piragüismo, el   κωπηλασία με κανό/καγιάκ
planetario, el   πλανητάριο
plantear    δημιουργώ, εκθέτω, προτείνω
platillo, el    πιατάκι, δίσκος
poblado/a    κατοικημένος,-η,-ο
posibilidad, la   πιθανότητα, προοπτική
preocupado/a   ανήσυχος,-η,-ο
preservar    προφυλάσσω, προστατεύω
próximo/a    κοντινός, -ή, -ό, επόμενος, -η, -ο
puente, el    γέφυρα, τριήμερο
recado, el    μήνυμα, παραγγελία, θέλημα
recaudar    συγκεντρώνω, εισπράττω
recepción, la   υποδοχή, δεξίωση
refugio, el    καταφύγιο, άσυλο
regional    περιφερειακός, -ή, -ό, τοπικός, -ή, -ό
relajante    χαλαρωτικός, -ή, -ό
repartirse    μοιράζομαι, διασκορπίζομαι
repasar    ελέγχω, αναθεωρώ, κάνω επανάληψη
retornar    επιστρέφω, δίνω πίσω, στρίβω
riqueza, la    πλούτος
rollo, el    ρολό, πλήξη, βαρετό
saltado/a    που πετάγεται
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selva, la    δάσος, ζούγκλα
sendero, el    μονοπάτι 
sierra, la    οροσειρά, πριόνι
sorprender    ξαφνιάζω, εκπλήσσω, αιφνιδιάζω
sueño, el    ύπνος, νύστα, όνειρο
sugerencia, la   πρόταση, υπόδειξη 
telefónico/a    τηλεφωνικός, -ή, -ό
temporal    προσωρινός, -ή, -ό
tendencia, la   τάση
terminal    τελικός, τελειωτικός
territorio, el    έδαφος, εδαφική περιοχή
tortuga, la    χελώνα
total     συνολικός, -ή, -ό, εν ολίγοις, τελικά
tranquilamente   ήρεμα, ήσυχα, ψύχραιμα
transmitir    μεταδίδω, εκπέμπω
traslado, el    μεταφορά, μετακόμιση μετάθεση
trivial     ασήμαντος, -η, -ο, τετριμμένος, -η, -ο
tucán, el    τουκάνος, ραμφαστός
único/a    μοναδικός, -ή, -ό
variado/a    ποικίλος, -η, -ο, διάφορος, η, -ο
visitante,el    επισκέπτης
volcán, el    ηφαίστειο
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Expresiones

¿Qué vas a hacer este fin de semana? 
Τι πρόκειται να κάνεις αυτό το σαββατοκύριακο;

Voy a salir a cenar con amigos. 
Πρόκειται να βγω να δειπνήσω με φίλους.

¿Vamos a la sierra? 
Πάμε στην οροσειρά;

Vale. Me apetece mucho. 
Εντάξει. Έχω πολύ όρεξη/Το θέλω πολύ.

¿De parte de quién? 
Εκ μέρους ποιού;

De (parte) de María. 
Εκ μέρους της Μαρίας

¿Puede ponerse Juan, por favor? 
Μπορεί να απαντήσει (στο τηλέφωνο) ο Γιάννης, παρακαλώ;

Sí, ahora, se pone. 
Ναι, θα απαντήσει αμέσως.

¿Está Andrés, por favor? 
Είναι εκεί ο Ανδρέας, παρακαλώ;


