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absoluto/a    απόλυτος, -η, -ο
adicional    επιπρόσθετος, -η, -ο, συμπληρωματικός, -ή, -ό
aéreo/a    αεροπορικός, -ή, -ό
aerolínea, la   αεροπορική εταιρεία
agüero, el    οιωνός, σημάδι
asiento, el    κάθισμα, θέση
asignado/a    καθορισμένος, -η, -ο
aterrizar    προσγειώνομαι
atractivo/a    ελκυστικός, -ή, -ό
barco, el    πλοίο, καράβι
baúl, el    μπαούλο, σεντούκι
bilingüe    δίγλωσσος, -η, -ο
brújula, la    πυξίδα
calidad, la    ποιότητα
circunstancia, la   περίσταση, συνθήκη, προϋπόθεση 
comparación, la   σύγκριση, παρομοίωση
despegar    απογειώνομαι, ξεκολλώ
eléctrico/a    ηλεκτρικός, -ή, -ό
embarque, el   επιβίβαση, φόρτωση
ensueño, el    όνειρο
equipaje, el    αποσκευές
estirar    τεντώνω
estructura, la   δομή, διάρθρωση, πλαίσιο
exactamente   ακριβώς
exceso, el    υπερβολή, υπέρβαση, κατάχρηση
explorar    εξερευνώ, ερευνώ, διερευνώ
facturación, la   τιμολόγηση, έκδοση τιμολογίου
    παράδοση αποσκευών
facturar    τιμολογώ, τσεκάρω (κάνω τσεκ ιν)
fallar     αστοχώ αποτυγχάνω, λαθεύω, απογοητεύω
guardería, la   φύλαξη, παιδικός σταθμός
identidad, la   ταυτότητα
ilustración, la   εικονογράφηση, απεικόνιση
inferioridad, la   κατωτερότητα
maleta, la    βαλίτσα
maletín, el    βαλιτσάκι, χαρτοφύλακας
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malnutrición, la   υποσιτισμός, κακή διατροφή
manuscrito/a   χειρόγραφος, -η,-ο
marinero/a    ναυτικός
mostrador, el   πάγκος, μπαρ, γκισέ
oferta, la    προσφορά
orientarse    προσανατολίζομαι
originalmente   αρχικά, εξαρχής, πρωτότυπα
pasajero/a, el/la   ταξιδιώτης, ταξιδιώτισσα, επιβάτης
pensión, la    σύνταξη, πανσιόν
pertenecer    ανήκω
precisamente   ακριβώς
predominar    κυριαρχώ, δεσπόζω, επικρατώ
retraso, el    καθυστέρηση
saludable    υγιής,-ής, -ές, υγιεινός, -ή, -ό
seguridad, la   σιγουριά, βεβαιότητα, ασφάλεια
singularidad, la   μοναδικότητα, ιδιομορφία, 
    αποκλειστικότητα
tarea, la    εργασία, καθήκον
tormenta, la   καταιγίδα, θύελλα
tranvía, el    τραμ, τροχιόδρομος
tripulación, la   πλήρωμα
venta, la    πώληση
ventanilla, la   παράθυρο, γκισέ
ventilación, la   εξαερισμός
viajero/a, el/la   ταξιδιώτης, ταξιδιώτισσα
vitamina, la    βιταμίνη
volar     πετώ, σπεύδω, περνώ γρήγορα
vuelo, el    πτήση
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Expresiones

Cuando era pequeño, iba a un colegio cerca de casa.
Όταν ήμουν μικρός, πήγαινα σε ένα σχολείο κοντά στο σπίτι.

¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Jugaba al fútbol.
Με τι έπαιζες όταν ήσουν μικρός; Έπαιζα ποδόσφαιρο.

¿Tienen equipaje para facturar? 
Έχετε αποσκευές για παράδοση;

Sí, una maleta. 
Ναι, μια βαλίτσα.

¿Qué tipo de billete quiere: turista o primera clase?
Τι είδους εισιτήριο θέλετε; Οικονομική ή πρώτη θέση ;

¿Qué tiempo hace hoy? Hace calor pero está nublado.
Τι καιρό έχει σήμερα; Έχει ζέστη, αλλά έχει συννεφιά.


