
Viajar
Acomodações

Acomodações - Procurando
português inglês
Onde eu posso encontrar ___? Where can I find ___?

Pedindo por orientações para uma acomodação

... um quarto para alugar? ... a room to rent?
Tipo de acomodação

... um hostel? ... a hostel?
Tipo de acomodação

... um hotel? ... a hotel?
Tipo de acomodação

... uma cama e café da manhã? ... a bed and breakfast?
Tipo de acomodação

... uma área de camping? ... a camping site?
Tipo de acomodação

Como são os preços por lá? What are the prices like there?
Perguntando sobre os preços

Acomodações - Reservando
português inglês
Você tem algum quarto vago? Do you have any rooms available?

Perguntando se o estabelecimento possui quartos vagos

Quanto custa um quarto para ___
pessoa/pessoas?

How much is a room for ___ people?

Perguntando o preço de um quarto

Eu gostaria de reservar ____. I would like to book ___.
Reservando determinado quarto

... um quarto duplo. ... a double room.
Quarto para duas pessoas
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... um quarto para solteiro. ... a single room.

Quarto para uma pessoa

... um quarto para ___ pessoa/pessoas. ... a room for ___ people.
Quarto para X pessoas

... um quarto para não fumante. ... a non-smoking room.
Quarto para não fumantes

Eu gostaria de reservar um quarto com ___. I would like to book a room with ___.
Pedindo por um quarto com instalações adicionais

... um quarto com duas camas de solteiro. ... a double bed.
Cama para duas pessoas

... camas separadas. ... separate beds.
Camas para solteiros

... sacada. ... a balcony.
 

... um banheiro contíguo. ... an adjoining bathroom.
O quarto inclui banheiro privado

... com vista para o oceano. ... an ocean view.
O quarto possui vista para o oceano

... uma cama extra. ... an extra bed.
Pedindo por uma cama extra no quarto de hotel

Eu gostaria de reservar um quarto para ___
noite(s)/semana(s).

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Reservando um quarto por um determinado período de tempo

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Do you have any special rooms for handicapped
people?

Pedindo por um quarto especial para pessoas com deficiência

Página 2 17.05.2023



Viajar
Acomodações
Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de animal].
Você tem algum quarto disponível?

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Pedindo por um quarto especial devido às suas alergias

Posso ver o quarto primeiro? May I see the room first?
Pedindo para ver o quarto antes de fazer a reserva

O café da manhã está incluido? Is breakfast included?
Perguntando se o preço inclui café da manhã

Toalhas e lençois de cama estão inclusos? Are towels/bed linen included?
Perguntando se o preço inclui toalhas e lençois de cama

Animais de estimação são permitidos? Are pets allowed?
Perguntando se animais de estimação são permitidos

Você tem espaço para garagem ou
estacionamento?

Do you have a parking garage/lot?

Perguntando aonde estacionar o carro

Você tem armários com cadeado/chave? Do you have safety lockers/a safe?
Perguntando aonde guardar seus pertences

Acomodações - Durante sua estadia
português inglês
Onde eu encontro o quarto número ____? Where can I find room number ___?

Perguntando por direções para um determinado quarto

A chave para o quarto número ___, por favor. The key for room number___, please!
Pedindo pela chave do seu quarto

Alguém perguntou por mim? Has anyone asked for me?
Perguntando se alguém deixou alguma mensagem para você

Onde eu posso me inscrever para a excursão? Where can I sign up for the excursion?
Perguntando aonde inscrever-se para uma excursão

Página 3 17.05.2023



Viajar
Acomodações
Onde eu posso fazer uma ligação? Where can I make a call?

Perguntando aonde o telefone público está

Quando o café da manhã é servido? When is breakfast served?
Perguntando quando o café da manhã é servido

Por favor, me acorde amanhã às ___. Please wake me up tomorrow at___.
Pedindo para que o hotel ligue para seu quarto para acordá-lo

Você poderia chamar um taxi, por favor? Could you call a taxi, please?
Pedindo um taxi

Posso usar a internet aqui? Can I use the internet here?
Perguntando sobre a conexão da internet

Você recomenda algum restaurante bom aqui
perto?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Perguntando por recomendações de restaurantes

Você poderia limpar meu quarto? Would you please clean my room?
Pedindo para que o quarto seja limpo

Eu não quero que o quarto seja limpo agora. I don't want the room to be cleaned right now.
Pedindo para que o quarto seja limpo mais tarde

Você poderia trazer outra
coberta/travesseiro/toalha?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Pedindo por ítens extra

Você poderia levar isto para a lavanderia para
que seja limpo?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Pedindo para que alguma peça de roupa sua seja limpa

Eu gostaria de fazer o check out, por favor. I would like to check out, please.
Informando que você está de partida e deseja pagar a conta do hotel

Nós gostamos muito da nossa estadia aqui. We really enjoyed our stay here.
Elogiando o hotel ao realizar o check out

Acomodações - Reclamações
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Eu gostaria de um quarto diferente. I would like a different room.

Pedindo por outro quarto

O aquecimento não funciona. The heating does not work.
Informando que o aquecimento está quebrado

O ar-condicionado não funciona. The air conditioning does not work.
Informando que o ar-condicionado está quebrado

O quarto é muito barulhento. The room is very noisy.
Informando sobre o barulho excessivo

O quarto cheira mal. The room smells bad.
Informando sobre o mal cheiro

Eu pedi um quarto para não fumantes. I requested a non-smoking room.
Reclamação

Eu pedi um quarto com vista para fora. I requested a room with a view.
Reclamação

Minha chave não funciona. My key does not work.
Informando que sua chave não funciona

A janela não abre. The window does not open.
Informando que a janela não abre

O quarto não foi limpo. The room has not been cleaned.
Informando que o quarto ainda está sujo

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto. There are mice / rats / bugs in the room.
Reclamação

Não tem água quente. There is no hot water.
Reclamação
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Eu não recebi a ligação que deveria me
acordar.

I did not receive my wake-up call.

Reclamação

Esta conta tem cobranças em excesso. The bill is overcharged.
Reclamação

Meu vizinho é muito barulhento. My neighbour is too loud.
Reclamação
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