
Matkustaminen
Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen
Suomi Portugali
Mistä löytäisin ___? Onde eu posso encontrar ___?

Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi

...vuokrahuoneen? ... um quarto para alugar?
Majoituspaikka

...hostellin? ... um hostel?
Majoituspaikka

...hotellin? ... um hotel?
Majoituspaikka

...B&amp;B:n? ... uma cama e café da manhã?
Majoituspaikka

...leirintäalueen? ... uma área de camping?
Majoituspaikka

Minkä hintainen se on? Como são os preços por lá?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen
Suomi Portugali
Onko teillä vapaita huoneita? Você tem algum quarto vago?

Tiedustelu onko majapaikassa tilaa

Paljonko maksaa huone ___henkilölle? Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Huoneen hinnan tiedustelu

Haluaisin varata __. Eu gostaria de reservar ____.
Erityishuoneen varaaminen

...kahden hengen huoneen. ... um quarto duplo.
Huone kahdelle hengelle
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...yhden hengen huoneen. ... um quarto para solteiro.

Huone yhdelle henkilölle

...huoneen __ henkilölle. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Huone X:lle henkilölle

...savuttoman huoneen. ... um quarto para não fumante.
Huone ei-tupakoitsijoille

Haluaisin huoneen ___. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen

...parisängyllä ... um quarto com duas camas de solteiro.
Sänky kahdelle henkilölle

...erillisillä sängyillä. ... camas separadas.
Erilliset sängyt

...parvekkeella. ... sacada.
 

...kylpyhuoneella. ... um banheiro contíguo.
Huone, jossa on oma kylpyhuone

...merinäköalalla. ... com vista para o oceano.
Huoneesta on merinäköala

...lisäpedillä. ... uma cama extra.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi /
viikoksi.

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

Huoneen varaaminen tietylle aikavälille

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille? Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
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Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille
eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?

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

Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille

Saanko nähdä huoneen ensin? Posso ver o quarto primeiro?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista

Kuuluuko aamiainen hintaan? O café da manhã está incluido?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan? Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan

Sallitaanko eläimet? Animais de estimação são permitidos?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä

Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla

Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia? Você tem armários com cadeado/chave?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä
Suomi Portugali
Mistä löydän huoneen numero ___? Onde eu encontro o quarto número ____?

Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi

Saisinko avaimen huoneeseen numero __? A chave para o quarto número ___, por favor.
Huoneen avaimen pyytäminen

Onko kukaan kysellyt minua? Alguém perguntou por mim?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä

Missä voin ilmoittautua retkelle? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua

Mistä voin soittaa? Onde eu posso fazer uma ligação?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
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Milloin aamiainen tarjoillaan? Quando o café da manhã é servido?

Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla

Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___. Por favor, me acorde amanhã às ___.
Herätyksen pyytäminen

Voisitteko soittaa taksin, kiitos? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Taksin pyytäminen

Voiko täällä käyttää internetiä? Posso usar a internet aqui?
Tiedustelu internetyhteydestä

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä? Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?
Ravintolasuositusten pyytäminen

Voisitteko siivota huoneeni? Você poderia limpar meu quarto?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt Eu não quero que o quarto seja limpo agora.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

Lisätarvikkeiden pyytäminen

Voisitteko viedä tämän pesulaan
puhdistettavaksi?

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

Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun

Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.

Viihdyimme täällä oikein hyvin. Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset
Suomi Portugali
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Haluaisin vaihtaa huonetta. Eu gostaria de um quarto diferente.

Pyyntö huoneen vaihdosta

Huoneeni lämmitys ei toimi. O aquecimento não funciona.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista

Ilmastointi ei toimi. O ar-condicionado não funciona.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista

Huone on kamalan meluisa. O quarto é muito barulhento.
Ilmoitus meluisasta huoneesta

Huone haisee pahalta. O quarto cheira mal.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa

Pyysin savuttoman huoneen. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Valitus

Pyysin näköalallisen huoneen. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Valitus

Avaimeni ei toimi Minha chave não funciona.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea

Ikkuna ei aukea. A janela não abre.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu

Huonettani ei ole siivottu. O quarto não foi limpo.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä. Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Valitus

Hanasta ei tule lämmintä vettä. Não tem água quente.
Valitus

En saanut herätyssoittoa. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.
Valitus
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Olette laskuttaneet liikaa. Esta conta tem cobranças em excesso.

Valitus

Seinänaapurini on liian äänekäs. Meu vizinho é muito barulhento.
Valitus
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