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Hello, 

 

Como forma de agradecimento pelo seu contato, lhe entregamos gratuitamente esse Guia compacto de 
Inglês para Viagens. Temos um curso completo de Inglês para Viagens, Inglês para Negócios e 
preparatórios para entrevistas de emprego e testes internacionais. Faça uma aula demonstrativa gratuita 
conosco. 

Somos a LONDON SCHOOL OF ENGLISH, pioneira no Brasil com o Método Direto. Nossos alunos tem 
acesso à aulas presenciais com professores de diferentes culturas, aulas in company, aulas online e 
plataforma de ensino 24h. Deseja estudar no exterior? Temos os melhores programas de intercâmbios 
para o seu aprimoramento em inglês. Faça as malas! 
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  English for Travel 

 

           

        

1. At the Airport 

                     No aeroporto 

          

On Time: No horário 
O voo está no horário 
The flight is on time. 
 

To cancel: Cancelar 
 Seu voo foi cancelado. 
 Your flight has been cancelled. 

To land: Pousar, aterrissar 
O avião aterrissou. 
The plane has already landed. 
 

Non-Stop:  Sem escalas 
É um voo sem escalas. 
It’s a non-stop flight. 
 

Flight time: Tempo de voo 
O tempo de voo é de 13 horas. 
The flight time is 13 hours. 
 

Time of Arrival: horário de 
chegada 
O horário previsto de chegada é às 
16h35. 
Your expected time of arrival (ETA) is at 
4:35 pm. 
 

Nice Flight: Bom voo 
Tenha um bom voo! 
Have a nice flight! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boarding Gate: Portão de 
embarque 
Por favor, mostre seu RG e passaporte 
no portão de embarque. 
Please show your ID and passport at 
the boarding gate. 
 

To Proceed: Vá em direção, 
continue 
Embarque próximo. 
Proceed to gate. 
 

Boarding: Embarque 
Embarque imediato. 
Now boarding. 
 

Closed: Encerrado 
Voo encerrado. 
Flight closed. 
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2. At Customs 

    Na alfândega 

 

Purpose: Motivo 

Qual é o motivo de sua viagem?   

 What’s the purpose of your trip/travel? 

 

Vacations: Férias 

Estou aqui a passeio/trabalho          

 I’m here on vacation/business 

 

Conference: Conferência 

Estou aqui para uma conferência             

 I’m here for a conference 

 

Relative: Parente 

Estou aqui visitando um parente             

 I’m here visiting a relative 

 

Field: Ramo 

Qual é o seu ramo de negócios?            

What’s the field of your business? 

 

 

Visa: Visto 

Posso ver seu visto/passaporte, por 

favor?        

 Can I see your visa/passport please? 

 

To Stay: estadia 

Quanto tempo você vai ficar?                  

How long will you be staying? 

 

Weeks: Semanas 

Eu ficarei por duas semanas             

 I’m staying for two weeks 

 

Where: Onde 

Onde você vai ficar?                                

Where will you be staying? 

 

Hotel: Hotel 

Eu ficarei no Palace Hotel                            

I’m staying at the Palace Hotel 
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3. Public Transportation 

    Transporte Público 

 

 Downtown: Centro da Cidade 

 

 

 

    

 

 

Onde posso pegar um ônibus p/ a cidade?       

 Where can I take a bus to downtown? 

 

Excuse me: Com licença 

Com licença, este ônibus vai p/ Liverpool?            

 Excuse me. Does this bus go to Liverpool? 

 

To leave: Partir 

A que horas o trem/ônibus/avião parte?     

What time does the train/bus/plane leave? 

 

To Know: Saber 

Você sabe se este trem pára em Leeds?                       

Do you know if this train stops in/at Leeds? 

 

To take: Pegar 

Onde posso pegar um taxi?                                 

Where can I take a taxi? 

 

One-way: Só ida 

Eu gostaria de uma passagem só de ida p/             

 I’d like a one-way ticket to… 

 

Ticket: Passagem 

Where can I buy the ticket? 

Onde posso comprar a passagem? 

 

Round-Trip:  Ida e volta     

Passagem de ida e volta.             

Round-trip ticket. 

 

First Class: Primeira Classe 

Passagem de primeira classe              

First class ticket 

 

Standard: Normal, Comum 

Passagem normal                        

 Standard ticket 

 

Non-Smoking: Não fumante 

Eu gostaria de sentar na seção de Não-

fumantes.  

I’d like to sit in the non-smoking section, 

please. 

 

How Much: Quanto 

Quanto é para viajar na primeira classe?              

How much is it to travel first class? 

 

Seat: Poltrona 

Esta poltrona está livre?                                     

Is this seat free? 
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4. Asking for Information 

      Pedindo informações 

 
 

Help: Ajuda 
Você poderia me ajudar, por favor?           
Could you help me, please? 

 

I´d Like: Eu gostaria 
Com licença, eu gostaria de saber…                  

Excuse me, I’d like to know… 

 

Toilet 
Onde fica o banheiro?                                     

 Where is the toilet (bathroom)? 

 

To Work: Funcionar 
Como isso funciona?                                       

 How does it work? 

 

To Show: Mostrar 
Por favor, você poderia me mostrar                  

Please, could you show me. 

 

To use: Usar 
como usar esta máquina?                                  

How to use this machine? 

 

To Tell: Dizer 
Com licença, você poderia me dizer onde é       

Excuse me, could you tell me where is… 

 

Way: Maneira 
Qual é a melhor maneira de chegar a…         

What’s the best way to get to… 

 

To get to: Chegar 

Como posso chegar a …                                  

 How can I get to… 

 

Block: Quarteirão 
Fica sete quarteirões ao norte                          

It’s seven blocks North 

 

Right: Direita Left: Esquerda 
Fica à direita / esquerda                                   

It’s on the right / left 

 

Near: Perto 
É perto do/da                                                 

 It’s near to 

 

Next to: Ao lado de 
Fica ao lado de / junto do(a)…                       

  It’s next to 

 

Far from: Longe de 
Não fica longe da/do                                     

 It’s not far from 

 

Across from: Em frente de 

Em frente a (do outro lado da rua)     

               

On the corner 

Na esquina 
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5. Places 

      Lugares 

 

Siga direto em 

frente                                       

 Go straight ahead 

 

Semáforo  

Traffic light 

 

Caminhe até a 

esquina                                    

 Walk to the corner 

 

Make a left/right 

turn                                        

Faça uma curva à 

esquerda/direita 

 

 

 

 

 

 

 

Ande por dois 

quarteirões                                

Walk for two blocks 

 

De metrô/ ônibus / 

taxi / a pé                            

By subway / by taxi / on 

foot 

 

Shopping Center                                               

Shopping Mall 

 

Padaria                                                            

Bakery 

 

Banca de Jornal                                              
 Newsstand 

 

 

 

 

 

 

Restaurante                                                      
Restaurant 

 

Ponto de ônibus                                              

 Bus station 

 

Igreja                                                             
 Church 

 

Hospital                                                           
Hospital 

 

Livraria                                                            

Bookstore 

 

Parque                                                            
 Park 

 

Museu                                                            

Museum
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6. Money 

    Dinheiro 

 
Cash: Dinheiro em espécie 
 
Exchange: Troca 
Eu gostaria de trocar 600 reais em dólares 
 I’d like to exchange 600 reais in dollars 
 

Currency: Moeda 
Em moeda americana                                                                 
US currency 
 

Small Bills: Notas pequenas 
Eu prefiro notas pequenas, por favor                                           
I prefer small bills, please 
 

ATM: Caixa Eletrônico 
Onde posso encontrar um caixa 
eletrônico?  
Where can I find an ATM (Ei Ti Em) 
 

Withdrawal: Saque 
Eu gostaria de fazer um saque                                                    
 I’d like to make a withdrawal 
 

Change: Dinheiro Trocado 
Eu não tenho nenhum dinheiro trocado                                         
I don’t have any change Money 

To Keep: Ficar 
Fique com o troco  
Keep the change 
                                                      

Tip: Gorjeta 
Aqui está uma gorjeta                                                                 
That’s a tip 
 

To take: Aceitar 
Você aceita cartão de crédito?                                                    
Do you take credit card? 
 

To charge: Cobrar 
Quanto você cobra para…                                                          
How much do you charge to… 
 

Expensive: Caro 
Está caro. Você pode deixar por 5 
dólares?                               
That’s expensive. Can you make it 5 
dollars? 
 

Only: Somente 
Eu só tenho 10 dólares                                                              
 I have only 10 dollars
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7. At the Hotel 

     No Hotel      

 
 

Reservation: Reserva 

Você tem reserva?                                                         

Do you have a reservation? 
 

Rate: Diária (preço) 

Qual é a diária?                                                             

What’s the rate? 

 

Room: Quarto 

Seu quarto é número  35                                              

Your room is number  35 

 

Key: Chave 

Aqui está sua chave                                                       

Here is your key 

 

Elevator: Elevador 

Onde é o elevador?                                                      

 Where is the elevator? 
 

Dinner: Jantar 

Que horas é servido o jantar? 

At what time is the dinner served? 
 

Shower:  Chuveiro 

Meu chuveiro não está funcionando 

My shower is not working 
 

Hair dryer:  Secador de Cabelo 

Há disponibilidade de um secador de 

cabelos? 

Is there a hair dryer available? 

 

 

 
 

Room Service:   Serviço de 

Quarto 

Preciso do serviço de quarto, por favor 

I would like to order room service, 

please 

 

Bellboy/Porter: Carregador de 

malas 

Gostaria de solicitar um carregador de 

malas, por gentileza 

Could you send me a bellboy, please. 

 

Safe: Cofre 

Is there a safe in the room? 

Há um cofre no quarto? 

 

Curtains: Cortinas 

As cortinas estão sujas 

The curtains are dirty 

 

Fridge: Mini bar 

The fridge is empty 

O mini bar está vazio 

 

Toiletries: Produtos de Higiene 

Preciso de kits de higiene extras 

I need some extra toiletries 
 

Sink: Pia 

A pia está entupida 

The sink is clogged 
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8. Restaurant 

      No Restaurante 

 

Dialogues: Diálogos 

 

Uma Mesa para 2, por favor                                         

 A Table for 2, please 

 

Tem espera?                                                         

 Is there a wait? 

 

Há uma espera de 30 minutos                                

There’s a 30 minute wait 

 

Você gostaria de esperar no bar?                          

 Would you like to wait at the bar? 

 

Eu te chamarei quando a mesa estiver 

pronta          

I’ll call you when the table is ready 

 

Por favor, fique a vontade                                   

Please, take your time 

 

O que você gostaria de comer?                             

 What would you like to eat? 

 

Vou querer bife com batatas                                  

 I’ll have steak and potatoes 

 

Você gostaria de algo para beber?                         

Would you like something to drink? 

 

Eu vou querer uma cerveja                                   

 I’ll have a beer 

 

Eu quero meu bife bem passado, por 

favor             

 I want my steak well done, please 
 

No ponto / um pouco mal passado                          

Medium / rare 
 

Você pode me trazer um 

garfo/colher/faca?            

Can you bring a fork/spoon/knife? 

 

Eu pedi 2 águas                                                      

I ordered 2 waters 
 

Não foi isso que eu pedi                                        

I didn’t order this 
 

Posso tirar o prato?                                               

Can I take that for you? 

 

O Sr. Já terminou?                                                 

Are you done with that? 

 

Você poderia trazer a conta, por favor?                  

Could you bring the check, please? 

 

Que tal um café ou sobremesa?                              

How about some coffee or dessert? 

 

Obrigado e tenha uma ótima noite!                           

Thank you, and have a great night! 
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9. Na fila 

      In the line 
 

Esta é a fila para (…)                                       

Is this the line for (…) 

 

Este é o final da fila?                                      

 Is this the end of the line? 

 

Você está na fila para (…)                             

Are you in the line for (…) 

 

Desculpe-me, eu estava na fila                        

Excuse me, I was in line 

 

Você poderia segurar meu lugar para mim?     

Could you hold my place for me? 

 

Estarei de volta em um segundo                      

 I´ll be back in a second 

 

Esta fila está demorando uma eternidade!        

This line is taking forever! 
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10. Alugando um carro 

       Renting a  car 
 

 

 

Eu gostaria de alugar um carro                                       

I’d like to rent a car 

 

Qual é sua diária?                                                        

 What is your daily rate? 

 

É quilometragem (milhagem) 

ilimitada?                          

 Is that unlimited mileage? 

 

Eu gostaria de um carro 

(pequeno/médio/grande)           

I’d like a car (compact/mid-size/full-

size) 

 

O que o seguro cobre?                                                 

What does the insurance cover? 

 

Eu gostaria de uma cobertura 

completa                           

I’d like a full coverage 

 

O que acontece se o carro quebrar?                             

 What happens if the car breaks down? 

 

Eu acho que vou precisar de um mapa. 

Você tem um?    

I think I’ll need a map. Do you have 

one? 

 

Aqui  estão as chaves.                                                     

Here are the Keys. 

 

Onde está o carro?                                                        

Where’s the car? 

 

Está estacionado logo ali                                                

It’s parked over there 

 

Faça uma boa viagem!                                                    

Have a safe trip 
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               11. Na loja de roupas  

                            At the clothes shop 
 
 

 

 

Você está sendo atendido?                                     

Are you being helped? 
 

Posso ajudá-lo a encontrar algo?                               

 May I help you find something? 
 

Não, obrigado. Eu estou apenas 

olhando                    

No, thanks. I’m just looking 

 

Eu gostaria de comprar uma camiseta, 

por favor   

 I’d like to buy a T-shirt, please 

 

Eu gostaria de experimentar esta 

camisa, por favor         

I’d like to try on this shirt, please 

 

Qual tamanho você veste?                                              

What  size do you wear? 

 

P (Pequeno)                                                                    

S (small) 

 

M (Médio)                                                                     

M (medium) 
 

G (Grande) 

 L (Large) 

 

GG (Extra grande)  

XL (Extra large) 

 

                           

É caro demais!                

It’s too expensive! 

 

Você poderia me mostrar algo mais 

barato?         

Could you show me something 

cheaper? 

 

Eu gostei deste aqui                                                         

 I liked this one 

 

Você acha que este vai ficar bem em 

mim?                    

Do you think it’ll suit me? 

 

Você acha que este vai servir em mim?                   

Do you think it’ll fit me? 

 

Posso experimentar este?                                                   

Can I try this one? 

 

Onde ficam os trocadores?                                         

Where are the fitting rooms, please? 

 

Está apertado demais. Você tem este 

em um tamanho maior?  

It’s too tight. Do you have this in a 

larger size?
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Está folgado demais. Você tem este 

em um tamanho menor?    

It’s too loose. Do you have this in a 

smaller size? 

 

Você tem uma blusa que combina com 

esta saia?                     

Do you have a blouse that matches this 

skirt? 

 

Você poderia embrulhar isto para 

presente, por favor?            

Could you gift wrap this, please? 

 

Você trocará se não servir?                      

Will you exchange it If it doesn’t fit? 

 

 

Eu vou levar este!                                                                 

I’ll take this! 

 

Você quer ver mais alguma coisa?                                  

 Do you want to see anything else? 

 

Não obrigado. Eu vou levar apenas 

este                           

No, thanks. I’ll take just this one 

 

Você vai me dar um desconto se eu 

comprar mais de um?        

Will you give me a discount if I buy 

more than one? 

 

Você tem deste em uma cor diferente?                               

Do you have this in a different color? 
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Agora, é com você! Pratique os diálogos abaixo. Use um tradutor se 

precisar. O importante é praticar. 

Calling to Get a Reservation 
 

A: I'd like to reserve a hotel room. 

_______________________________________________ 
B: That should be no problem. May I have your full name, please? 

_______________________________________________ 
A: My name is John Sandals. 

_______________________________________________ 
B: Hello, Mr. Sandals. My name is Michelle. What days do you need that reservation, sir? 

_______________________________________________ 
A: I'm planning to visit New York from Friday, April 14 until Monday, April 17.  

_______________________________________________ 
B: Our room rates recently went up. Is that okay with you, Mr. Sandals? 

_______________________________________________ 
A: How much per night are we talking about? 

_______________________________________________ 
B: Each night will be $308. 

_______________________________________________ 
A: That price is perfectly acceptable. 

_______________________________________________ 
B: Wonderful! Do you prefer a smoking or nonsmoking room? 

_______________________________________________ 

A: Nonsmoking, please. 

_______________________________________________ 
B: Next question: Is a queen-size bed okay? 

_______________________________________________ 
A: That sounds fine. 

_______________________________________________ 
B: Okay, Mr. Sandals. Your reservation is in our computer. All we need now is a phone number. 

_______________________________________________ 

A: Certainly. My phone number is 626-555-1739. 

______________________________________________ 
B: Thank you, Mr. Sandals. We look forward to seeing you in New York! 

_______________________________________________ 
 



 

www.londonschool.com.br 16 

 

 

Checking into an Hotel 
 

These are likely conversations you’d have when checking into a hotel on your trip. 
 
A: I have a reservation. My name is John Sandals. 

_______________________________________________ 
B: May I see your ID, please, Mr. Sandals? 

_______________________________________________ 
A: Certainly. Here it is. 

_______________________________________________ 
B: Thank you. Do you have a credit card, Mr. Sandals? 

_______________________________________________ 
A: Yes, I do. Do you accept American Express? 

_______________________________________________ 
B: Sorry, sir, just VISA or MasterCard. 

_______________________________________________ 
A: Here's my VISA card. 

_______________________________________________ 
B: Okay. You're in room 507. It's a single queen-size bed, spacious, and nonsmoking. Is that 
suitable? 

_______________________________________________ 
A: Yes, it sounds like everything I expected. 

_______________________________________________ 
B: Here's your key, sir. If you need anything, just dial 0 on your room phone. 

_______________________________________________ 
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Quer estudar no Reino Unido? A London School te leva! 
Londres, a dinâmica capital do Reino Unido, oferece uma experiência 

verdadeiramente inesquecível. Há tanta história, tanta coisa para se fazer e tantas 

atrações famosas a se visitar, que a estadia em Londres sempre passa voando! 

Além de inúmeros pontos turísticos, como o Big Ben, o Palácio de Buckingham e a 

London Eye, você pode desfrutar da animada vida noturna londrina, de maravilhosos 

restaurantes e grandes espaços ao ar livre da cidade "mais verde" da Europa. Londres 

também atrai uma mistura eclética de pessoas e culturas, o que a torna uma cidade 

verdadeiramente cosmopolita e um destino fantástico para você aprender inglês. 

 

Oxford, 40.000 estudantes e 39 faculdades conferem a Oxford uma atmosfera 

“estudantil” única, o que, sem dúvida, faz da cidade o lugar ideal para se aprender 

inglês! A cidade tem uma merecida reputação mundial por sua qualidade em 

educação. A Universidade de Oxford é a mais antiga universidade anglo-saxônica do 

mundo e remota ao ano de 1249. Ela é continuamente classificada entre as três 

melhores do mundo. 

Oxford está localizada no centro da Inglaterra e tem excelentes conexões rodoviárias e 

ferroviárias para Londres (50 minutos) e demais cidades do Reino Unido. Erguida às 

margens do rio Tâmisa, a cidade oferece uma grande variedade de museus, galerias e 

livrarias mundialmente famosas. Além das atrações tradicionais, em Oxford há 

centenas de restaurantes, pubs, casas noturnas e cafeterias às margens do rio para 

você desfrutar. 

Você também pode estudar em: Hampstead, Brighton, Manchester, York, 

Edimburgo e Dublin 
 

          


