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Traduir:  

 



 

 

 
 



Traducció foto 1:  

El mes passat nosaltres vam anar de vacances a Màlaga. 

Vam reservar els bitllets i l’hotel en una agència de 

viatges del centre. 

L’empleat de l’ agència ens va assegurar que anava a 

estar tot organitzat pel que no hi havia raó per 

preocupar-se. 

Nosaltres vam sortir molt d’hora de Londres, feia un 

temps horrible. Vam tractar de dormir una mica a l’avió, 

però hi havia molt de soroll. Per això, vam decidir llegir el 

diari mentre esperàvem l’esmorzar.  

L’hostessa ens va portar/dur a la fi l’esmorzar, però el 

cafè estava fred i els ous tenien molta sal, així que no 

vam esmorzar res. Quan vam arribar a l’aeroport. 

 

Traducció foto 2:  

Estàvem molt cansats pel viatge i teníem molta gana. A la 

sala d’espera hi havia moltíssima gent que esperava a 

altres passatgers, però a nosaltres ningú ens esperava. 

Vam recollir l’equipatge i vam sortir de l’aeroport, també 

hi plovia i a més a més no vam trobar cap taxi lliure.  

Com nosaltres no coneixíem  la ciutat, no vam llogar un 

cotxe i vam decidir agafar l’autobús. Però l’autobús va 

arribar amb una hora de retard. 

A la fi, vam arribar a l’hotel, quan vam entrar vam haver 

d’esperar perquè la recepcionista no hi era. Uns minuts 



més tard va arribar i ens va dir que no havia rebut la 

nostra reserva i el pitjor de tot. 

 

Traducció foto 3: 

és que no tenia més habitacions lliures. Ella va 

trucar/cridar a altres hotels de la ciutat i, finalment, va 

aconseguir una habitació per a nosaltres en un hotel que 

estava una mica lluny de la platja. 

 

El problema més gran va ser que només podíem quedar-

nos tres dies en aquella habitació i després havíem de 

buscar un altre hotel. 

 

Així que la resta de les nostres vacances les vam passar en 

un petit apartament que no tenia ni cuina. Després 

d’aquestes vacances, m’alegra molt d’estar novament a 

casa.  


