
phrases de voyage 5  

jag är från Sverige je suis de Suède 
jag kommer från Sverige je viens de Suède 
varifrån kommer ni ? vous venez d où ? 
varifrån är ni ? vous êtes d où ? 
är ni svenska ? vous êtes Suédois ? 
vi bor i Sverige on habite en Suède 
vi bor nära den norska gränsen on habite près de la frontière norvégienne 
det är en liten stad c est une petite ville 
i vilken klass är ni ? vous êtes en quelle classe ? 
vi är i 8 :an on est en quatrième 
hur gamla är ni ? quel âge avez-vous ? 
jag är 15 år j ai 15 ans 
arbetar ni bra i skolan ? vous travaillez bien à l école ? 
det är inte för hårt ? ce n est pas trop dur ? 
är det första gången som ni är i Frankrike ? c est la première fois que vous êtes en France ? 
nej, jag var här för 2 år sedan redan non, je suis déjà venu il y a 2 ans 
ja, det är första gången oui, c est la première fois 
känner ni till Sverige ? vous connaissez la Suède ? 
nej, inte alls non, pas du tout 
gissa devinez 
bor ni på hotellet intill? vous logez à l hôtel à côté ? 
nej, vi bor nära Östra Stationen non, on habite près de la Gare de l Est 
är det ett bra hotell ? c est un bon hôtel ? 
ja, det är mycket bra oui, il est très bien 
hur dags går tåget ? à quelle heure part le train ? 
det går klockan 12.31 il part à 12.31 
från vilken station går det ? il part de quelle gare ? 
det går från Lyonstationen il part de la Gare de Lyon 
det är alldeles intill c est juste à côté 
ja, det är inte långt oui, ce n est pas loin 
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