
Conheça algumas frases importantes para você que pretende viajar: 
  

1 - Se você quiser descobrir onde fica o balcão de alguma empresa, pergunte: 
Where is the…..airline counter? 

(Uér is dã ___érlains cáunter?). 
“Onde é o balcão da companhia aérea X?” 

2 - Se precisar saber quando haverá outro voo para um destino específico, diga: 
What time does the next flight to …… leave? 

(Uót táime dãs de néquist fláit tú_____ lív?). 
“A que horas sai o próximo voo para_____?” 

3 - Se você for comprar uma passagem, pode consultar antes: 
How much is a ticket to……. in tourist class / first class / business class? 

(Ráu mãtchi is a tíqueti tu ___ in turist clés / fãrst clés / bíznis clas?). 
“Quanto custa uma passagem para…..na classe econômica / na primeira classe / na 

classe executiva?” 
4 - Se desejar escolher a sua poltrona no avião, explique: 

I want a window / aisle / middle seat 
(Ai uãnt a uíndou / áil / mídou sít.). 

“Eu gostaria de um lugar na janela / no corredor / no meio.” 
5 - Se a sua bagagem se perder, não saia da área das esteiras sem antes perguntar: 

Where is the Lost Baggage office please? 
(Uér is dã lóst bégãgji ófis plíss) 

“Onde eu posso reclamar a minha bagagem extraviada?” 
6 - Se você não tem dinheiro na moeda do país, pergunte: 

Where can I exchange money? 
(Uér can ai equistchéingji mãni?). 
“Onde eu posso trocar dinheiro?” 

7 - Para alugar um carro, dirija-se ao balcão de informações do aeroporto: 
Where can I rent a car? What do I need? 

(Uér can ai rént a car? Uót du ai níd?). 
“Onde eu posso alugar um carro? Quais são as exigências para isso?” 
8 - Para averiguar onde há uma lanchonete e se lá tem internet, diga: 

Where is the coffee shop? Does it have Wi-Fi? 
(Uéar is dã cófi shóp? Dãs it ráv uái fái?). 

“Onde fica a lanchonete? Tem wi-fi lá dentro?” 
9 - Se a ideia é conseguir um mapa da cidade, vá ao balcão de informações e peça: 

Could I have a map, please? 
(Cud ai rév a mép, plís?). 

“Você teria um mapa, por favor?” 

 


