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I’d like a window seat.

How are you?

How are 
you?

I’m fine,  
thank you

I’d like the beef.

Thank you!

I’m here for 5 days.

Excuse me.

I’m here for sightseeing.

Pardon?

I have nothing to declare.

See you.

I’d like an aisle seat.
Eu gostaria de um assento no corredor.

Eu gostaria de um frango.

Estou aqui por uma semana.

Estou aqui a negócios.

Eu tenho uma garrafa de uísque.

Fine, thank you.

I’d like the chicken.

No, thank you.

I’m here for 1 week.

I’m sorry.

I’m here for business.

Please speak slowly.

I have a bottle of whiskey.

Olá.

Como vai você?

Obrigado!

Com licença.

Pode repetir, por gentileza?

Até mais.

Bem, obrigado.

Não, obrigado.

Desculpe-me.

Por favor, fale mais devagar.

Eu gostaria de um assento na janela.

Eu gostaria de um bife.

Estou aqui por 5 dias.

Estou aqui para turismo.

Não tenho nada a declarar.
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I’d like a room for two nights.

How much is a room for 2 nights?

Until when is breakfast served?

How do I make an international call?

I’d like to pay my bills.

I’d like a single room.

How much is a room for 2 persons?

Until when is the check-out?

How do I make a local call?

I’d like to get the receipt.

Eu gostaria de um quarto por duas noites.

Quanto custa um quarto por duas noites?

Até que horas o café da manhã é servido?

Como faço uma chamada internacional?

Eu gostaria de pagar minha conta.
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I’d like to exchange some money.

Can I get a city map?

Please, keep the change.

Can I have a round-trip ticket, please?

Which train goes to the Central Park?

I’d like to exchange 30,000 yuan.

Can I get a transportation map?

Please, use the meter.

Can I have a one-way ticket, please?

Gostaria de cambiar um pouco de dinheiro.

Posso pegar um mapa da cidade?

Por favor, fique com o troco.

Por gentileza, posso ter uma passagem de ida e volta?

Qual trem vai para o Central Park?

Which bus goes to the terminal?

Gostaria de cambiar ¥ 30.000

Posso pegar um mapa do transporte?

Por favor, use o gabarito.

Por gentileza, posso ter uma passagem só de ida?

Qual ônibus vai para o terminal?

Gostaria de um quarto de solteiro.

Quanto custa um quarto para duas pessoas?

Até que horas é o check-out?

 Como faço uma chamada local?

Eu gostaria de pegar o recibo.
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Can I have a large pizza?

I’d like a half-size of hawaiian and pepperoni pizza.

Can I have an additional order of french fries?

How much is it?

Can I have a regular coke?

I’d like a half-size of meatlover pizza.

Can I have additional order of spaghetti?

How much are those?

Posso pedir uma pizza grande?

Gostaria de um brotinho havaiana e uma pizza de pepperoni.

Posso fazer um pedido adicional de babatas fritas?

Quanto fica?
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Can I make a reservation at 6pm?

Can I see the menu?

Could you recommend a local food?

What kind of dessert do you have?

Check, please.

Can I make a reservation for 5 persons?

Can I see the wine list?

Could you recommend a nice wine?

What kind of drinks do you have?

Waiter, please.

Posso fazer uma reserva as 18:00?

Posso ver o cardápio?

Poderia me recomendar um prato típico?

Quais tipos de sobremesas você tem?

Confira, por favor.

Posso fazer uma reserva para cinco pessoas?

Posso ver a lista de vinhos?

Poderia me recomendar um bom vinho?

Quais tipos de bebidas você tem?

Água, por favor.

Posso pedir uma coca?

Gostaria de um brotinho de meatlover.

Posso fazer um pedido adicional de espaguete?

Quanto custam aqueles?

I’ll eat here.
I’ll take it out. 

Eu vou comer aqui.

Eu vou levar.
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Where’s the outlet mall?

I’m just looking around.

Can I try it on?

Do you have anything on sale?

Could you give me a better price?

Where’s the duty free shop?

I’m just window shopping.

Can I get it?

Do you have this in  another style?

Could you give me a discount?

Onde é o shopping?

Estou apenas olhando.

Posso experimentar?

Você tem algo para vender?

Poderia me fazer um preço melhor?

Do you have a tour with a Japanese speaking guide?

What time does the tour start?

I’m looking for the museum.

Would you take a picture of me?

Do you have a morning tour?

What time does the museum open?

I’m looking for the cathedral.

Would you take a picture with that statue?

Você tem um tour com um guia que fala japones?

A que horas começa o tour.

Estou procurando o museu.

Poderia tirar uma foto minha?

Quanto custa entradas para dois adultos?
How much  are the tickets for two adults?
How much is the ticket for an adult?

Você tem um tour de manhã?

A que horas o museu abre?

Estou procurando a catedral.

Poderia tirar uma foto com aquela estátua?

Quanto custa uma entrada para adulto?

Onde é a (Duty Free)?

Estou apenas dando uma olhada nos produtos.

Posso pegar?

Você tem este em outro tipo?

Poderia me dar um desconto?
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I can’t find my wallet.

Where’s the lost and found?

How can I get an insurance certificate?

Catch him! Someone call the police.

My passport has been stolen.

I can’t find my watch.

Where’s the safety and security office?

How can I get an endorsement letter?

Thief! Help me. Call the police!

My wallet has been stolen.

Não consigo encontrar minha carteira.

Onde é o achados e perdidos?

Como posso pegar um certificado de seguro?

Pegue-o! Alguém chame a polícia.

Meu passaporte foi roubado.
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I’d like to rent a car.

How much is the mileage charge?

I want to get a car insurance.

Fill it up with regular unleaded, please.

I’m headed to Milan.

I’d like to return the car to the airport.

How much is the gasoline price?

I want to get an insurance certificate?

Fill it up with premium gas, please?

Im’ headed to...

Gostaria de alugar um carro.

Quanto custa por quilometragem?

Eu quero pegar o seguro do carro.

Encha com gasolina comum, por favor.

Estou indo para Milão.

Gostaria de devolver o carro ao aeroporto.

Quanto custa a gasolina?

Eu quero pegar o certificado do seguro.

Encha com gasolina aditivada, por favor.

Estou indo para...

Não consigo encontrar meu relógio.

Onde fica o escritório de segurança?

Como posso pegar uma carta de endosso?

Ladrão! Socorro. Chamem a polícia!

Minha carteira foi roubada.
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I feel discomfort.

I feel nauseous.

I feel like vomiting.

I have a bad headache.

It hurts here.

I feel cold.

I feel queasy.

I feel like fainting.

I have a squeezing pain in my stomach.

It hurts every 5 minutes.

Sinto-me desconfortável.

Estou com náuseas.

Acho que vou vomitar.

Tenho uma forte dor de cabeça.

Dói aqui.
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I’d like to see a doctor.

Please speak slowly.

Will my insurance cover it?

I have a stomachache.

It hurts around here.

I’d like to see a dentist.

Please speak Japanese.

Will my insurance pay for it?

I have a diarrhea.

It hurts when I touch it.

Gostaria de ver o médico.

Por favor, fale devagar.

Meu seguro cobre isso?

Tenho dor de estômago.

Dói por aqui.
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Gostaria de ver o dentista.

Por favor, fale japonês.

Meu seguro paga por isso?

Tenho diarréia.

Dói quando eu toco.

Estou com frio.

Sinto náuseas.

Acho que vou desmaiar.

Sinto um nó no meu estômago.

Dói a cada 5 minutos.


