
Matkustaminen
Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti
Suomi Portugali
Olen eksyksissä. Eu estou perdido (a).

Et tiedä missä olet.

Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta

Mistä täällä on ___? Onde eu encontro ___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu

...WC? ... um banheiro?
palvelu

...pankki / rahanvaihtopiste? ... um banco/uma casa de câmbio?
palvelu

...hotelli? ... um hotel?
palvelu

...huoltoasema? ... um posto de gasolina?
palvelu

...sairaala? ... um hospital?
rakennus

...apteekki? ... uma farmácia?
palvelu

...tavaratalo? ... uma loja de departamento?
palvelu

...ruokakauppa? ... um supermercado?
palvelu

...bussipysäkki? ... uma parada de ônibus?
paikka
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...metroasema? ... uma estação de metrô?

paikka

...turisti-info? ... um centro de informações turísticas?
palvelu

...käteisautomaatti? ... um caixa eletrônico?
palvelu

Missä päin on ___? Como eu faço para chegar ___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan

...keskusta? ... ao centro da cidade?
paikka

...juna-asema? ... a estação de trem?
paikka

...lentokenttä? ... ao aeroporto?
paikka

...poliisiasema? ... a delegacia de polícia?
paikka

...[maan] suurlähetystö? ... a embaixada [país]?
jonkun maan suurlähetystö

Onko lähistöllä jokin hyvä ___? Você pode recomendar algum bom ___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta

...baari? ... bares?
paikka

...kahvila? ... cafeterias?
paikka

...ravintola? ... restaurantes?
paikka
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...yökerho? ... boates?

paikka

...hotelli? ... hotéis?
paikka

...turistinähtävyys? ... atrações turísticas?
paikka

...historiallinen paikka? ... cidades históricas?
paikka

...museo? ... museus?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen
Suomi Portugali
Käänny vasemmalle. Vire à esquerda.

Ohjeiden antaminen

Käänny oikealle. Vire à direita.
Ohjeiden antaminen

Jatka suoraan eteenpäin. Siga em frente.
Ohjeiden antaminen

Käänny takaisin. Volte.
Ohjeiden antaminen

Pysähdy. Pare.
Ohjeiden antaminen

Mene kohti ___. Vá em direção à ___.
Ohjeiden antaminen

Mene ___ ohi. Passe o ___.
Ohjeiden antaminen
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Varo ___. Procure por ___.

Ohjeiden antaminen

mäkeä alas para baixo
Ohjeiden antaminen

mäkeä ylös para cima
Ohjeiden antaminen

risteys intersecção
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

liikennevalot semáforo
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

puisto parque
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna
Suomi Portugali
Mistä voin ostaa bussi-/junalipun? Onde eu posso comprar uma passagem de

ônibus/trem?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista

Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_. Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por
favor.

Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin

...yhdensuuntaisen lipun... ... bilhete único ...
menomatka

...meno-paluu-lipun... ... bilhete de ida e volta ...
meno- ja paluumatka

...ensimmäisen / toisen luokan lipun... ... bilhete para primeira classe/segunda classe...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
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...päivälippu... ... passe de um dia ...

lippu joka on voimassa koko päivän

...viikkolippu... ... bilhete semanal ...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon

...kuukausilippu... ... bilhete mensal ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...

Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_? Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen

Haluaisin varata (ikkuna)paikan. Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Tietyn paikan varaus

Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_? Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen

Miten kauan kestää _[kohteeseen]_? Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Tiedustelu matkustusajasta

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee? Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_
parte?

Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta

Onko tämä paikka varattu? Este lugar está ocupado?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa

Tuo on minun paikkani. Este é o meu assento.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit
Suomi Portugali
auki aberto

Kauppa on auki

kiinni fechado
Kauppa on kiinni

Sivu 5 22.05.2023



Matkustaminen
Liikkuminen
sisäänkäynti entrada

Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin

uloskäynti saída
Merkki joka osoittaa uloskäynnin

työnnä empurrar
 

vedä puxar
 

miehet homens
Miesten WC

naiset mulheres
Naisten WC

varattu ocupado
Hotelli on täynnä / WC on varattu

vapaa livre
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi
Suomi Portugali
Tiedätkö mistä numerosta saa taksin? Você conhece algum número de táxi?

Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu

Minun täytyy mennä _[paikkaan]_. Eu preciso ir para _[local]_.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä

Paljonko maksaa _[paikkaan]_? Quanto custa para ir para _[local]_?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin

Voitko odottaa tässä hetken? Você pode esperar aqui por um momento?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
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Seuraa tuota autoa! Siga aquele carro!

Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus
Suomi Portugali
Missä täällä on autovuokraamo? Onde posso alugar um carro?

Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro
grande/van.

Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata

... päiväksi / viikoksi. ... por um dia/uma semana.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton

Haluan täyden vakuutuksen. Eu quero pacote de seguro completo.
Maksimivakuutuksen ottaminen

En tarvitse vakuutusta. Eu não preciso de seguro.
Vakuutuksen poisjättäminen

Palautetaanko auto täydellä tankilla? Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista

Missä on lähin bensa-asema? Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema

Haluaisin lisätä toisen kuskin Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa /
moottoriteillä?

Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?

Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu

Tankki ei ole täynnä. O tanque não está cheio.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
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Moottorista kuuluu omituinen ääni. O motor está fazendo um barulho estranho.

Valitus auton moottorista

Auto on vahingoittunut. O carro está danificado.
Valitus auton huonosta kunnosta
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