
Viajar
Acomodações

Acomodações - Procurando
português árabe
Onde eu posso encontrar ___? أين يمكنني إيجاد____________؟

Pedindo por orientações para uma acomodação

... um quarto para alugar? .... غرفة لإليجار؟
Tipo de acomodação

... um hostel? ... فندق رخيص؟
Tipo de acomodação

... um hotel? ....فندق؟
Tipo de acomodação

... uma cama e café da manhã? ...نزل للنوم والفطور؟
Tipo de acomodação

... uma área de camping? ...موقع تخييم؟
Tipo de acomodação

Como são os preços por lá? ما هي األسعار هنا؟
Perguntando sobre os preços

Acomodações - Reservando
português árabe
Você tem algum quarto vago? هل لديكم غرف متوافرة؟

Perguntando se o estabelecimento possui quartos vagos

Quanto custa um quarto para ___
pessoa/pessoas?

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Perguntando o preço de um quarto

Eu gostaria de reservar ____. أرغب في حجز_____.
Reservando determinado quarto
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... um quarto duplo. ...غرفة مزدوجة.

Quarto para duas pessoas

... um quarto para solteiro. ... غرفة مفردة.
Quarto para uma pessoa

... um quarto para ___ pessoa/pessoas. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Quarto para X pessoas

... um quarto para não fumante. ...غرفة لغير المدخنين.
Quarto para não fumantes

Eu gostaria de reservar um quarto com ___. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Pedindo por um quarto com instalações adicionais

... um quarto com duas camas de solteiro. ... سرير مزدوج.
Cama para duas pessoas

... camas separadas. ... أسرة منفصلة.
Camas para solteiros

... sacada. ... شرفة.
 

... um banheiro contíguo. ... حمام مالصق.
O quarto inclui banheiro privado

... com vista para o oceano. إطاللة على المحيط.
O quarto possui vista para o oceano

... uma cama extra. ... سرير إضافي.
Pedindo por uma cama extra no quarto de hotel
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Eu gostaria de reservar um quarto para ___
noite(s)/semana(s).

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Reservando um quarto por um determinado período de tempo

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Pedindo por um quarto especial para pessoas com deficiência

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

لدي حساسية ل ______(الغبار/الحيوانات ذات
الفرو). هل لديكم غرفة خاصة متوافرة؟

Pedindo por um quarto especial devido às suas alergias

Posso ver o quarto primeiro? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Pedindo para ver o quarto antes de fazer a reserva

O café da manhã está incluido? هل الفطور متضمن؟
Perguntando se o preço inclui café da manhã

Toalhas e lençois de cama estão inclusos? هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Perguntando se o preço inclui toalhas e lençois de cama

Animais de estimação são permitidos? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Perguntando se animais de estimação são permitidos

Você tem espaço para garagem ou
estacionamento?

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Perguntando aonde estacionar o carro

Você tem armários com cadeado/chave? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Perguntando aonde guardar seus pertences

Acomodações - Durante sua estadia
português árabe
Onde eu encontro o quarto número ____? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

Perguntando por direções para um determinado quarto
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A chave para o quarto número ___, por favor. مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Pedindo pela chave do seu quarto

Alguém perguntou por mim? هل سأل أحد عني؟
Perguntando se alguém deixou alguma mensagem para você

Onde eu posso me inscrever para a excursão? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Perguntando aonde inscrever-se para uma excursão

Onde eu posso fazer uma ligação? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Perguntando aonde o telefone público está

Quando o café da manhã é servido? متى يقدم الفطور؟
Perguntando quando o café da manhã é servido

Por favor, me acorde amanhã às ___. من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Pedindo para que o hotel ligue para seu quarto para acordá-lo

Você poderia chamar um taxi, por favor? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Pedindo um taxi

Posso usar a internet aqui? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Perguntando sobre a conexão da internet

Você recomenda algum restaurante bom aqui
perto?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Perguntando por recomendações de restaurantes

Você poderia limpar meu quarto? هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Pedindo para que o quarto seja limpo

Eu não quero que o quarto seja limpo agora. ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Pedindo para que o quarto seja limpo mais tarde
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Você poderia trazer outra
coberta/travesseiro/toalha?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Pedindo por ítens extra

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

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Pedindo para que alguma peça de roupa sua seja limpa

Eu gostaria de fazer o check out, por favor. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Informando que você está de partida e deseja pagar a conta do hotel

Nós gostamos muito da nossa estadia aqui. لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا.
Elogiando o hotel ao realizar o check out

Acomodações - Reclamações
português árabe
Eu gostaria de um quarto diferente. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Pedindo por outro quarto

O aquecimento não funciona. التدفئة ال تعمل هنا.
Informando que o aquecimento está quebrado

O ar-condicionado não funciona. المكيف ال يعمل.
Informando que o ar-condicionado está quebrado

O quarto é muito barulhento. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Informando sobre o barulho excessivo

O quarto cheira mal. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Informando sobre o mal cheiro

Eu pedi um quarto para não fumantes. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Reclamação
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Eu pedi um quarto com vista para fora. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Reclamação

Minha chave não funciona. مفتاحي ال يعمل.
Informando que sua chave não funciona

A janela não abre. النافذة ال تفتح.
Informando que a janela não abre

O quarto não foi limpo. لم يتم تنظيف الغرفة.
Informando que o quarto ainda está sujo

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto. هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Reclamação

Não tem água quente. ال توجد مياه ساخنة.
Reclamação

Eu não recebi a ligação que deveria me
acordar.

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Reclamação

Esta conta tem cobranças em excesso. الفاتورة مرتفعة جدا.
Reclamação

Meu vizinho é muito barulhento. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Reclamação
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