
Cestování
Ubytování

Ubytování - Hledání
česky portugalsky
Kde můžu najít ___? Onde eu posso encontrar ___?

Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

... pokoj k pronájmu? ... um quarto para alugar?
Druh ubytování

... hostel? ... um hostel?
Druh ubytování

... hotel? ... um hotel?
Druh ubytování

... pokoj se snídaní? ... uma cama e café da manhã?
Druh ubytování

... kemp? ... uma área de camping?
Druh ubytování

Jaké jsou tam ceny? Como são os preços por lá?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace
česky portugalsky
Máte nějaké volné pokoje? Você tem algum quarto vago?

Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje

Kolik stojí pokoj pro ___ lidí? Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Dotaz na cenu pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat ___. Eu gostaria de reservar ____.
Rezervování konkrétního pokoje

... pokoj pro dva? ... um quarto duplo.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
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... pokoj pro jednoho. ... um quarto para solteiro.

Pokoj pro jednu osobu

... pokoj pro ___ lidí. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Pokoj pro X lidí

... nekuřácký pokoj. ... um quarto para não fumante.
Pokoj pro nekuřáky

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením

... dvoulůžkem. ... um quarto com duas camas de solteiro.
postel pro dva

... oddělenými postelemi. ... camas separadas.
jednolůžka

... balkónem. ... sacada.
 

... vlastní koupelnou. ... um banheiro contíguo.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu

... výhledem na moře. ... com vista para o oceano.
Pokoj má výhled na moře

... přistýlkou. ... uma cama extra.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje

Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __
noc(i)/týden(týdny).

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

Zarezervování pokoje na konkrétní dobu

Máte nějaké speciální pokoje pro postižené? Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
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Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá
zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje
v tomto směru?

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

Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím

Můžu ten pokoj nejdříve vidět? Posso ver o quarto primeiro?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním

Je snídaně v ceně? O café da manhã está incluido?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani

Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně? Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo

Jsou povolena domácí zvířata? Animais de estimação são permitidos?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.

Máte k dispozici garáž/parkoviště? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto

Máte bezpečnostní skříňky/sejf? Você tem armários com cadeado/chave?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu
česky portugalsky
Kde můžu najít pokoj číslo ___? Onde eu encontro o quarto número ____?

Zeptání se na směr k určitému pokoji

Klíč od pokoje číslo ___, prosím! A chave para o quarto número ___, por favor.
Vyžádání klíč od svého pokoje

Ptal se někdo po mě? Alguém perguntou por mim?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl

Kde se můžu přihlásit na exkurzi? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
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Kde si můžu zavolat? Onde eu posso fazer uma ligação?

Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon

Kdy se podává snídaně? Quando o café da manhã é servido?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně

Prosím probuďte mě zítra v___. Por favor, me acorde amanhã às ___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu

Můžete zavolat taxi, prosím? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Žádost o taxi

Můžu tady používat internet? Posso usar a internet aqui?
Dotaz ohledně internetového připojení

Mohl byste nám doporučit dobré restaurace
poblíž?

Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?

Ptaní se na doporučení ohledně restaurací

Mohli byste mi prosím uklidit pokoj? Você poderia limpar meu quarto?
Žádost ohledně uklizení pokoje

Teď nechci uklidit pokoj. Eu não quero que o quarto seja limpo agora.
Žádost o uklizení pokoje později

Mohli byste mi prosím přinést další
deku/polštář/ručník?

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

Dotaz na další položky

Můžete prosím vzít tohle do prádelny na
vyprání?

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

Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení

Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet

Opravdu jsme si to tady užili. Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti
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Chtěl(a) bych jiný pokoj. Eu gostaria de um quarto diferente.

Žádost o jiný pokoj

Nefunguje topení. O aquecimento não funciona.
Informování ohledně nefungujícího topení

Nefunguje klimatizace. O ar-condicionado não funciona.
Informování ohledně nefungující klimatizace.

Ten pokoj je velmi hlučný. O quarto é muito barulhento.
Informování ohledně hlasitých zvuků

Ten pokoj smrdí. O quarto cheira mal.
Informování ohledně nějakého pachu.

Požaduji nekuřácký pokoj. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Stížnost

Požaduji pokoj s výhledem. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Stížnost

Můj klíč nefunguje Minha chave não funciona.
Informování, že váš klíč nepasuje

Okno se nedá otevřít. A janela não abre.
Informování, že to okno se nedá otevřít

Pokoj ještě nebyl uklizen. O quarto não foi limpo.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý

V pokoji jsou myši/krysy/brouci. Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Stížnost

Neteče teplá voda. Não tem água quente.
Stížnost
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Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.

Stížnost

Ten účet je předražený. Esta conta tem cobranças em excesso.
Stížnost

Můj soused je příliš hlučný. Meu vizinho é muito barulhento.
Stížnost

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 7 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

