
Viajar
Acomodações

Acomodações - Procurando
português italiano
Onde eu posso encontrar ___? Dove posso trovare ___?

Pedindo por orientações para uma acomodação

... um quarto para alugar? ... una camera in affitto?
Tipo de acomodação

... um hostel? ... un ostello?
Tipo de acomodação

... um hotel? ... un albergo?
Tipo de acomodação

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

... uma área de camping? ... un campeggio?
Tipo de acomodação

Como são os preços por lá? Che prezzi hanno là?
Perguntando sobre os preços

Acomodações - Reservando
português italiano
Você tem algum quarto vago? Avete camere libere?

Perguntando se o estabelecimento possui quartos vagos

Quanto custa um quarto para ___
pessoa/pessoas?

Quanto costa una camera per ___ persone?

Perguntando o preço de um quarto

Eu gostaria de reservar ____. Vorrei prenotare ___.
Reservando determinado quarto

... um quarto duplo. ... una camera doppia.
Quarto para duas pessoas

Página 1 23.05.2023



Viajar
Acomodações
... um quarto para solteiro. ... una camera singola.

Quarto para uma pessoa

... um quarto para ___ pessoa/pessoas. ... una camera per ___.
Quarto para X pessoas

... um quarto para não fumante. ... una camera non fumatori.
Quarto para não fumantes

Eu gostaria de reservar um quarto com ___. Vorrei prenotare una camera con ___.
Pedindo por um quarto com instalações adicionais

... um quarto com duas camas de solteiro. ... un letto matrimoniale.
Cama para duas pessoas

... camas separadas. ... letti separati.
Camas para solteiros

... sacada. ... un balcone
 

... um banheiro contíguo. ... bagno annesso.
O quarto inclui banheiro privado

... com vista para o oceano. ... vista sul mare.
O quarto possui vista para o oceano

... uma cama extra. ... un letto in più.
Pedindo por uma cama extra no quarto de hotel

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

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Reservando um quarto por um determinado período de tempo

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Avete camere per persone disabili?

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?

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

Pedindo por um quarto especial devido às suas alergias

Posso ver o quarto primeiro? Posso vedere prima la camera?
Pedindo para ver o quarto antes de fazer a reserva

O café da manhã está incluido? La colazione è inclusa?
Perguntando se o preço inclui café da manhã

Toalhas e lençois de cama estão inclusos? Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Perguntando se o preço inclui toalhas e lençois de cama

Animais de estimação são permitidos? Sono permessi gli animali domestici?
Perguntando se animais de estimação são permitidos

Você tem espaço para garagem ou
estacionamento?

Avete un garage/parcheggio?

Perguntando aonde estacionar o carro

Você tem armários com cadeado/chave? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Perguntando aonde guardar seus pertences

Acomodações - Durante sua estadia
português italiano
Onde eu encontro o quarto número ____? Dov'è la camera numero ___?

Perguntando por direções para um determinado quarto

A chave para o quarto número ___, por favor. La chiave per la camera numero ___!
Pedindo pela chave do seu quarto

Alguém perguntou por mim? Qualcuno mi ha cercato?
Perguntando se alguém deixou alguma mensagem para você

Onde eu posso me inscrever para a excursão? Dove posso iscrivermi per le gite?
Perguntando aonde inscrever-se para uma excursão
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Onde eu posso fazer uma ligação? Dov'è il telefono pubblico?

Perguntando aonde o telefone público está

Quando o café da manhã é servido? Quando servite la colazione?
Perguntando quando o café da manhã é servido

Por favor, me acorde amanhã às ___. Potete svegliarmi domani alle ___?
Pedindo para que o hotel ligue para seu quarto para acordá-lo

Você poderia chamar um taxi, por favor? Potete chiamare un taxi?
Pedindo um taxi

Posso usar a internet aqui? C'è la connessione internet qui?
Perguntando sobre a conexão da internet

Você recomenda algum restaurante bom aqui
perto?

Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

Perguntando por recomendações de restaurantes

Você poderia limpar meu quarto? Potete pulire la mia camera?
Pedindo para que o quarto seja limpo

Eu não quero que o quarto seja limpo agora. Non voglio che la camera sia pulita ora.
Pedindo para que o quarto seja limpo mais tarde

Você poderia trazer outra
coberta/travesseiro/toalha?

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Pedindo por ítens extra

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

Potete portare questo vestito in lavanderia?

Pedindo para que alguma peça de roupa sua seja limpa

Eu gostaria de fazer o check out, por favor. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Informando que você está de partida e deseja pagar a conta do hotel

Nós gostamos muito da nossa estadia aqui. Ci siamo trovati molto bene qui.
Elogiando o hotel ao realizar o check out

Acomodações - Reclamações
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Eu gostaria de um quarto diferente. Vorrei un'altra camera.

Pedindo por outro quarto

O aquecimento não funciona. Il riscaldamento non funziona.
Informando que o aquecimento está quebrado

O ar-condicionado não funciona. L'aria condizionata non funziona.
Informando que o ar-condicionado está quebrado

O quarto é muito barulhento. La camera è molto rumorosa.
Informando sobre o barulho excessivo

O quarto cheira mal. La camera ha un cattivo odore.
Informando sobre o mal cheiro

Eu pedi um quarto para não fumantes. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Reclamação

Eu pedi um quarto com vista para fora. Avevo chiesto una camera con vista.
Reclamação

Minha chave não funciona. La mia chiave non entra nella serratura.
Informando que sua chave não funciona

A janela não abre. La finestra non si apre.
Informando que a janela não abre

O quarto não foi limpo. La camera non è stata pulita.
Informando que o quarto ainda está sujo

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.
Reclamação

Não tem água quente. Non c'è l'acqua calda.
Reclamação
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Eu não recebi a ligação que deveria me
acordar.

Non ho ricevuto la sveglia telefonica.

Reclamação

Esta conta tem cobranças em excesso. Ci avete fatto pagare troppo.
Reclamação

Meu vizinho é muito barulhento. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Reclamação
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