
Viajar
Flertando

Flertando - Conversação
português holandês
Posso me juntar a você? Mag ik erbij komen?

Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar

Posso te pagar uma bebida? Kan ik je iets te drinken aanbieden?
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela

Você vem sempre aqui? Kom je hier vaak?
Conversa casual

O que você faz na vida? En, wat doe je voor werk?
Conversa casual

Você quer dançar? Wil je dansen?
Tirando alguém para dançar

Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco? Wil je wat frisse lucht halen?
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você

Você quer ir para uma festa diferente? Wil je naar een ander feest gaan?
Convidando alguém para ir para outro lugar

Vamos para outro lugar! Laten we hier weggaan!
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar

Na minha casa ou na sua? Naar mij of naar jou?
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos

Você gostaria de assistir um filme na minha
casa?

Wil je samen bij mij een film kijken?

Convidando alguém para ver um filme na sua casa

Você tem planos pra hoje a noite? Heb je plannen voor vanavond?
Tentando marcar um encontro de forma indireta

Você gostaria de sair para almoçar/jantar
comigo uma hora dessas?

Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

Convidando alguém para sair
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Você gostaria de ir tomar um café? Heb je zin om samen koffie te doen?

Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor

Posso te acompanhar até em casa? Mag ik je naar huis brengen?
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda

O que você acha de nos encontramos
novamente?

Wil je nog een keer afspreken?

Convidando para outro encontro

Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha
uma boa noite!

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel thuis!

Forma educada de encerrar a noite

Você gostaria de entrar para tomar um café? Wil je binnenkomen voor koffie?
Convidando alguém para entrar na sua casa

Flertando - Elogiando
português holandês
Você é lindo/linda! Je bent heel knap!

Elogiando a aparência de alguém

Você é engraçado/engraçada! Je bent grappig!
Elogiando o bom humor de alguém

Você tem olhos muito bonitos! Je hebt prachtige ogen!
Elogiando os olhos de alguém

Você é um ótimo dançarino/uma ótima
dançarina!

Je kunt goed dansen!

Elogiando as habilidades de dança de alguém

Você está linda neste vestido/blusa! Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt!
Elogiando a roupa de alguém

Passei o dia inteiro pensando em você! Ik heb de hele dag aan je gedacht!
Demonstrando que você gosta muito de alguém
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É muito bom conversar com você! Het was heel leuk om met je te praten!

Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não
português holandês
Eu não estou interessado/interessada. Ik ben niet geïnteresseerd

Forma educada de dizer não

Deixe-me sozinho/sozinha. Laat me met rust.
Forma direta de dizer não

Cai fora! Rot op!
Forma rude de dizer não

Não me toque! Raak me niet aan!
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente

Tire suas mãos de mim! Laat je handen thuis!
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 3 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

