
Viajar
Acomodações

Acomodações - Procurando
português húngaro
Onde eu posso encontrar ___? Hol találom a _____?

Pedindo por orientações para uma acomodação

... um quarto para alugar? ... kiadó szoba?
Tipo de acomodação

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

... um hotel? ... egy hotel?
Tipo de acomodação

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

... uma área de camping? ...kemping?
Tipo de acomodação

Como são os preços por lá? Milyenek az árak itt?
Perguntando sobre os preços

Acomodações - Reservando
português húngaro
Você tem algum quarto vago? Van szabad szobájuk?

Perguntando se o estabelecimento possui quartos vagos

Quanto custa um quarto para ___
pessoa/pessoas?

Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?

Perguntando o preço de um quarto

Eu gostaria de reservar ____. Szeretnék foglalni _____.
Reservando determinado quarto

... um quarto duplo. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Quarto para duas pessoas
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... um quarto para solteiro. ...egyszemélyes szoba

Quarto para uma pessoa

... um quarto para ___ pessoa/pessoas. ...egy ______ személyes szobát.
Quarto para X pessoas

... um quarto para não fumante. ...egy nemdohányzó szobát.
Quarto para não fumantes

Eu gostaria de reservar um quarto com ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Pedindo por um quarto com instalações adicionais

... um quarto com duas camas de solteiro. ...franciaágy.
Cama para duas pessoas

... camas separadas. ...külön ágy.
Camas para solteiros

... sacada. ...erkély.
 

... um banheiro contíguo. ...szoba fürdőszobával.
O quarto inclui banheiro privado

... com vista para o oceano. ....kilátás az óceánra.
O quarto possui vista para o oceano

... uma cama extra. ... pótágy.
Pedindo por uma cama extra no quarto de hotel

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

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Reservando um quarto por um determinado período de tempo

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?

Pedindo por um quarto especial para pessoas com deficiência
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Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de animal].
Você tem algum quarto disponível?

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Pedindo por um quarto especial devido às suas alergias

Posso ver o quarto primeiro? Megnézhetném a szobát először?
Pedindo para ver o quarto antes de fazer a reserva

O café da manhã está incluido? A reggeli benne van az árban?
Perguntando se o preço inclui café da manhã

Toalhas e lençois de cama estão inclusos? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Perguntando se o preço inclui toalhas e lençois de cama

Animais de estimação são permitidos? Állatok megengedettek a szobában?
Perguntando se animais de estimação são permitidos

Você tem espaço para garagem ou
estacionamento?

Van parkolójuk?

Perguntando aonde estacionar o carro

Você tem armários com cadeado/chave? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Perguntando aonde guardar seus pertences

Acomodações - Durante sua estadia
português húngaro
Onde eu encontro o quarto número ____? Hol találom a ___-as szobát?

Perguntando por direções para um determinado quarto

A chave para o quarto número ___, por favor. A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Pedindo pela chave do seu quarto

Alguém perguntou por mim? Keresett valaki?
Perguntando se alguém deixou alguma mensagem para você

Onde eu posso me inscrever para a excursão? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Perguntando aonde inscrever-se para uma excursão
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Onde eu posso fazer uma ligação? Hol telefonálhatok?

Perguntando aonde o telefone público está

Quando o café da manhã é servido? Hánykor van a reggeli?
Perguntando quando o café da manhã é servido

Por favor, me acorde amanhã às ___. Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Pedindo para que o hotel ligue para seu quarto para acordá-lo

Você poderia chamar um taxi, por favor? Hívna nekem egy taxit kérem?
Pedindo um taxi

Posso usar a internet aqui? Használhatom az internetet?
Perguntando sobre a conexão da internet

Você recomenda algum restaurante bom aqui
perto?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Perguntando por recomendações de restaurantes

Você poderia limpar meu quarto? Kitakarítanák a szobámat?
Pedindo para que o quarto seja limpo

Eu não quero que o quarto seja limpo agora. Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Pedindo para que o quarto seja limpo mais tarde

Você poderia trazer outra
coberta/travesseiro/toalha?

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Pedindo por ítens extra

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

Kimosatná ezt, kérem?

Pedindo para que alguma peça de roupa sua seja limpa

Eu gostaria de fazer o check out, por favor. Ki szeretnék jelentkezni.
Informando que você está de partida e deseja pagar a conta do hotel

Nós gostamos muito da nossa estadia aqui. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Elogiando o hotel ao realizar o check out

Acomodações - Reclamações
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Eu gostaria de um quarto diferente. Szeretnék egy másik szobát.

Pedindo por outro quarto

O aquecimento não funciona. Nem működik a fűtés.
Informando que o aquecimento está quebrado

O ar-condicionado não funciona. Nem működik a légkondicionáló.
Informando que o ar-condicionado está quebrado

O quarto é muito barulhento. Nagyon hangos a szoba.
Informando sobre o barulho excessivo

O quarto cheira mal. Rossz szaga van a szobának.
Informando sobre o mal cheiro

Eu pedi um quarto para não fumantes. Nemdohányzó szobát kértem.
Reclamação

Eu pedi um quarto com vista para fora. Én egy szobát kilátással kértem.
Reclamação

Minha chave não funciona. Nem működik a kulcsom.
Informando que sua chave não funciona

A janela não abre. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Informando que a janela não abre

O quarto não foi limpo. A szoba nem volt kitakarítva.
Informando que o quarto ainda está sujo

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Reclamação

Não tem água quente. Nincs meleg víz.
Reclamação
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Eu não recebi a ligação que deveria me
acordar.

Nem ébresztettek fel.

Reclamação

Esta conta tem cobranças em excesso. A számla túl nagy /túl van számlázva.
Reclamação

Meu vizinho é muito barulhento. Túl hangos a szomszédom.
Reclamação

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 7 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

