
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Portugees
Waar kan ik ___ vinden? Onde eu posso encontrar ___?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... um quarto para alugar?
Type accommodatie

... een hostel? ... um hostel?
Type accommodatie

... een hotel? ... um hotel?
Type accommodatie

... een bed-and-breakfast? ... uma cama e café da manhã?
Type accommodatie

... een camping? ... uma área de camping?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Como são os preços por lá?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Portugees
Heeft u kamers beschikbaar? Você tem algum quarto vago?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Eu gostaria de reservar ____.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... um quarto duplo.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... um quarto para solteiro.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... um quarto para não fumante.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... um quarto com duas camas de solteiro.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... camas separadas.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... sacada.
 

... een eigen badkamer. ... um banheiro contíguo.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... com vista para o oceano.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... uma cama extra.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

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

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

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

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Posso ver o quarto primeiro?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? O café da manhã está incluido?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Animais de estimação são permitidos?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Você tem armários com cadeado/chave?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Portugees
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Onde eu encontro o quarto número ____?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! A chave para o quarto número ___, por favor.
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Alguém perguntou por mim?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Onde eu posso fazer uma ligação?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? Quando o café da manhã é servido?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Por favor, me acorde amanhã às ___.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Posso usar a internet aqui?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Você poderia limpar meu quarto?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Eu não quero que o quarto seja limpo agora.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

Kunt u me alstublieft nog een
deken/kussen/handdoek brengen?

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

Om extra dingen vragen

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette
brengen om te wassen?

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

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Portugees
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Ik wil graag een andere kamer. Eu gostaria de um quarto diferente.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. O aquecimento não funciona.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. O ar-condicionado não funciona.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. O quarto é muito barulhento.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. O quarto cheira mal.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. Minha chave não funciona.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. A janela não abre.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. O quarto não foi limpo.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Klacht

Er is geen warm water. Não tem água quente.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.
Klacht
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De rekening is te hoog. Esta conta tem cobranças em excesso.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Meu vizinho é muito barulhento.
Klacht
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