
Seyahat
Konaklama

Konaklama - Bulma
Türkçe Portekizce
Nereden __ bulabilirim? Onde eu posso encontrar ___?

Konaklama için yön sorma

kiralamak için ... oda? ... um quarto para alugar?
Konaklama türü

... bir hostel? ... um hostel?
Konaklama türü

... bir otel? ... um hotel?
Konaklama türü

... bir oda artı kahvaltı? ... uma cama e café da manhã?
Konaklama türü

... bir kamp alanı? ... uma área de camping?
Konaklama türü

Orada fiyatlar ne civarda? Como são os preços por lá?
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon
Türkçe Portekizce
Boş odanız var mı? Você tem algum quarto vago?

Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma

__ kişi için bir oda ne kadar? Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Bir odanın fiyatını sorma

__ ayırtmak istiyorum. Eu gostaria de reservar ____.
Belli bir oda ayırtma

... çift kişilik bir oda. ... um quarto duplo.
Çift kişilik bir oda
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... tek kişilik bir oda. ... um quarto para solteiro.

Tek kişilik bir oda

... __ kişi için bir oda. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
X kişi için oda

... bir sigara içilmeyen oda. ... um quarto para não fumante.
Sigara içmeyenler için olan oda

__li bir oda ayırtmak istiyorum. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma

... bir ikiz yatak. ... um quarto com duas camas de solteiro.
iki kişi için olan yatak

... ayrı yataklar. ... camas separadas.
tek kişilik odalar

... bir balkon. ... sacada.
Travel_Accommodations_Booking_11_desc

... bir bitişik banyo. ... um banheiro contíguo.
Özel banyosu olan oda

... bir okyanus manzarası. ... com vista para o oceano.
Okyanus manzarası olan oda

... bir extra yatak. ... uma cama extra.
Otel odasında bir ilave yatak sorma

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. Eu gostaria de reservar um quarto para ___
noite(s)/semana(s).

Belli bir süre için oda ayırtma

Engelliler için özel odanız var mı? Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Engelliler için özel oda sorma
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__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde
özel bir odanız var mı?

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

Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma

Önce odayı görebilir miyim? Posso ver o quarto primeiro?
Ayırtmadan önce odayı görmek isteme

Kahvaltı dahil mi? O café da manhã está incluido?
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma

Havlu/yatak çarşafları dahil mi? Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma

Evcil hayvanlar girebilir mi? Animais de estimação são permitidos?
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma

Park yeriniz var mı? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Arabanı nereye park edebileceğini sorma

Güvenli kutular var mı? Você tem armários com cadeado/chave?
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında
Türkçe Portekizce
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Onde eu encontro o quarto número ____?

Belli bir odanın yönünü sorma

__ oda numarı için anahtar lütfen. A chave para o quarto número ___, por favor.
Oda anahtarını sorma

Beni soran oldu mu? Alguém perguntou por mim?
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma

Gezi için nereden kaydolabilirim? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma

Nereden bir arama yapabilirim? Onde eu posso fazer uma ligação?
Ankesörlü telefonun yerini sorma
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Kahvaltı ne zaman servis ediliyor? Quando o café da manhã é servido?

Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma

Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Por favor, me acorde amanhã às ___.
Uyandırma hizmeti talebetme

Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Bir taksi isteme

Burada internet kullanabilir miyim? Posso usar a internet aqui?
İnternet bağlantısı hakkında sorma

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz? Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?
Bir restorant tavsiyesi isteme

Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Você poderia limpar meu quarto?
Odanın temizlenmesini isteme

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum. Eu não quero que o quarto seja limpo agora.
Odanın sonra temizlenmesini isteme

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu
getirebilir misiniz?

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

İlave malzeme isteme

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye
götürür müsünüz?

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

Bir eşyanın temizlenmesini talep etme

Çıkış yapmak istiyorum lütfen. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme

Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler
Türkçe Portekizce
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Başka bir oda istiyorum. Eu gostaria de um quarto diferente.

Başka bir oda isteme

Isıtma sistemi çalışmıyor. O aquecimento não funciona.
Bozulan ısıtma sistemini haber verme

Havalandırma çalışmıyor. O ar-condicionado não funciona.
Bozulan havalandırmayı haber verme

Oda çok sesli. O quarto é muito barulhento.
Yüksek sesi bilgi verme

Oda kötü kokuyor. O quarto cheira mal.
Kötü koku hakkında bilgi verme

Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Şikayet

Manzaralı bir oda istemiştim. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Şikayet

Anahtarım çalışmıyor. Minha chave não funciona.
Anahtarının uymadığının bilgisini verme

Pencere açılmıyor. A janela não abre.
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme

Oda temizlenmemiş. O quarto não foi limpo.
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme

Odada sıçan/fare/böcekler var. Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Şikayet

Sıcak su yok. Não tem água quente.
Şikayet

Uyandırma hizmeti yapılmadı. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.
Şikayet
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Hesap fazla hesaplanmış. Esta conta tem cobranças em excesso.

Şikayet

Komşum çok sesli. Meu vizinho é muito barulhento.
Şikayet
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