
Can I have a tour brochure, please? Posso pegar um guia de turismo, por favor?

Vocês têm tours com guias que falam japonês?Do you have tours with Japanese-speaking guides?

1. Serina :  Excuse me.Can I have _____________, please?
2. Tour Agent :  What kind of tour do you like?
3. Serina :  I’d like a museum tour.
4. Tour Agent :  Okay, here you are.
5. Serina :  Do you have tours with _______________?
6. Tour Agent :  Yes, we have.

1. Serina :  Com licença. Posso pegar ___, por favor?
2. Tour Agent :  Qual tipo de tour gostaria? 
3. Serina :  Gostaria de um tour no museu.
4. Tour Agent :  Ok, aqui está. 
5. Serina :  Vocês têm tour com ____? 
6. Tour Agent :  Sim, nós temos.

Language Focus Foco da Linguagem

Conversation Conversação

F1 F1

Can I have    Posso pegar   

Do you have tours with Vocês têm tours com

a tour brochure, please? um guia de turismo, por favor?

 Japanese-speaking  guides?  guias que falam japonês?

some information about the tour? algumas informações sobre o tour?

 meals for vegetarian?  refeições para vegetarianos?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING TURISMO

1. How will you ask the tour agent when you want to know if you can  
 have a tour brochure?
2. How will you ask the tour agent if they have tours with  
 Japanese-speaking guides?

1. Como você perguntaria ao agente de turismo quando quiser saber  
 se pode pegar um guia de turismo?
2. Como você perguntaria ao agente de turismo se eles têm tours com  
 guias que falam japonês?

Questions Questões



1. Serina :  I want to join the________ tour.
2. Tour Agent :  What kind of tour do you like?
3. Serina :  I’m interested in ________.
4. Tour Agent :  We have a lot of museum tours in the morning.
5. Serina :  Is lunch included?
6. Tour Agent :  No, all museum tours don’t include meal.

1. Serina :  Quero fazer o turismo ___. 
2. Tour Agent :  Que tipo de tour gostaria? 
3. Serina :  Estou interessada em ___ . 
4. Tour Agent :  Temos vários tours de museu durante a manhã. 
5. Serina :  O almoço está incluído? 
6. Tour Agent :  Não, todos os tours de museu não incluem almoço.

Conversation

F2 F2

 I want to join the morning tour. Qual o preço de um tour de três horas?

A que horas o tour começa? I’m interested in museums.

Language Focus

I want to join Qual o preço do

I’m interested in A que horas

the morning tour. tour de três horas?

museums. começa o tour?
castles. o museu abre?

the sunset dinner tour. tour de um dia?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

Questions Questões

1. How will you tell the tour agent that you want to join the morning tour?
2. How will you ask the tour agent if you are interested in museums?

1. Como você diria ao agente de turismo que quer fazer o tour matinal?
2. Como você diria ao agente de turismo que está interessado em  
 museus?

TURISMO

Foco da Linguagem

Conversação



1. Serina : What is the price of the__________ tour?
2. Tour Agent :  It costs $10 per person.
3. Serina : What time does the __________?
4 . Tour Agent :  At exactly 8 o’clock in the morning.
5. Serina : Okay, I’d like two tickets, please.

1. Serina : Qual o preço do tour___? 
2. Tour Agent :  Custa $10 por pessoa. 
3. Serina : A que horas começa o ___?
4 . Tour Agent :  Exatamente às 8 horas da manhã.
5. Serina : Ok, gostaria de dois ingressos, por favor.

F3 F3

What is the price of a three-hour tour? Qual o preço de um tour de três horas?

What time does the tour start? A que horas o tour começa?

Language Focus

What is the price  of Qual o preço do

What time does  A que horas

the three-hour tour? tour de três horas? 

the tour start? começa o tour?
the museum open? o museu abre?

the one-day tour ? tour de um dia?

Conversation

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask the tour agent the price of the three-hour tour?
2. How will you ask the tour agent the time that the tour start?

1. Como você perguntaria ao agente de turismo o preço do tour de três  
 horas? 
2. Como você perguntaria ao agente de turismo a hora que o tour   
 começa?

Questions Questões

TURISMO

Foco da Linguagem

Conversação



 
1. Naoto :  Excuse me. I’m looking for the ________.
2. Passer :  It’s near the railroad station.
3. Naoto :  Can I get to the ___________?
4. Passer : Of course! It will take around 10 minutes. 
    Just walk straight.
5. Naoto :  Okay.Thank you very much.

 
1. Naoto :  Com licença. Estou procurando o ___ ?
2. Passer :  É perto da estação de trem. 
3. Naoto :  Posso chegar ao ___ ?
4. Passer : Claro! Vai levar por volta de 10 minutos. 
    Apenas siga reto.
5. Naoto :  Ok. Muito obrigado.

Conversation

F4 F4

 I’m looking for the museum.  Estou procurando o museu.

 Can I get to the museum on foot?  Posso chegar ao museu a pé?

Language Focus

I’m looking for  Estou procurando o 

Can I get to      Posso chegar ao      

the museum. museu.

the museum on foot? museu a pé?
the palace by bus? ao palácio de ônibus?

the palace. palácio.

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you tell someone that you’re looking for the museuml?
2. How will you ask someone if you can get to the museum on foot?

1. Como você diria a alguém que está procurando o museu?
2. Como você perguntaria a alguém se pode chegar ao museu a pé?

Questions Questões

TURISMO

Foco da Linguagem

Conversação



1. Naoto :  Do you have any information in __________?
2. Staff :  Yes, here you are.
3. Naoto :  Can I have a __________, too?
4. Staff :  Sure, you can find that in the lobby.
5. Naoto :  Thank you.

1. Naoto :  Você tem alguma informação em ___ ? 
2. Staff :  Aqui está.
3. Naoto :  Posso pegar um ___ também?
4. Staff :  Claro, você pode encontrá-lo no saguão. 
5. Naoto :  Obrigado.

Conversation Conversação

F5 F5

Do you have any information in Japanese? Você tem alguma informação em Japonês?

Can I have a floor guide? Posso pegar um guia?

Language Focus

Do you have  Você tem  

Can I have     Posso pegar   

any information in Japanese alguma informação em japonês?
a brochure in Japanese? um livreto em japonês?

a floor guide? um guia?
a brochure in Japanese? um livreto em japonês?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask a staff if they have any information in Japanese?
2. How will you ask a staff if you can have a floor guide?

1. Como você perguntaria ao funcionário se eles têm alguma  
 informação em japonês?
2. Como você perguntaria ao funcionário se pode pegar um guia?

Questions Questões

Foco da Linguagem

TURISMO



1. Naoto :  Can I take a picture _____________?
2. Staff :   Yes, you can take a picture anywhere here.
3. Naoto :   Would you take a picture _________?
4. Staff :  Okay. Where do you want?
5. Naoto :  I’d like a picture with that statue.
6. Staff :  Sure.

1. Naoto :  Posso tirar foto ___?
2. Staff :   Sim, você pode tirar foto em qualquer lugar aqui.
3. Naoto :   Poderia tirar uma foto ___ ?
4. Staff :  Ok. Onde você quer?
5. Naoto :  Gostaria de uma foto com aquela estátua.
6. Staff :  Claro.

Conversation Conversação

F6 F6

Can I take a picture in the museum? Posso tirar foto no museu?

Would you take a picture of me? Poderia tirar uma foto minha?

Language Focus

Can I take a picture  Posso tirar uma foto  

Would you take a picture Poderia tirar uma foto

in the museum? no museu?

of me? minha?
with that statue? com aquela estátua?

with you? com você?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask a staff when want to know if you can take a picture in  
 the museum?
2. How will you ask a staff to take a picture of you?

1. Como você perguntaria ao funcionário quando quiser saber se pode   
 tirar fotos no museu?
2. Como você pediria ao funcionário para tirar uma foto sua?

Questions Questões

Foco da Linguagem

TURISMOTURISMO



1. Sakito :  Where is the ____________?
2. Passer :   It is on the other side of the city.
3. Sakito :  How can I get to the ____________ from here?
4. Passer :  You can take a taxi and ask the taxi driver.
5. Sakito :   Thank you very much.

1. Sakito :  Onde é o ___ ?
2. Passer :   Fica do outro lado da cidade. 
3. Sakito :  Como posso chegar ___ daqui?
4. Passer :  Você pode pegar um taxi e perguntar ao motorista.
5. Sakito :   Muito obrigado.

Conversation

F7 F7

Where is the musical theater? Onde é o teatro musical?

 How can I get to the musical theater from here?  Como posso chegar ao teatro musical daqui?

Language Focus

Where is    Onde é   

How can I get to Como posso chegar

the musical theater? o teatro musical?

the musical theater from here? ao teatro musical daqui?
the church from here? à catedral daqui?

the monument? o monumento?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask someone where the musical theater is?
2. How will you ask someone to get to the musical theater from here?

1. Como você perguntaria a alguém onde o teatro musical fica? 
2. Como você perguntaria a alguém como chegar ao teatro musical   
 daqui?

Questions Questões

Foco da Linguagem

Conversação

TURISMO



1. Sakito :  I’d like to see a ___________. Do you know where I can  
    buy tickets?
2. Staff :  You can buy it here.
3. Sakito :   Are there any __________ tickets?
4. Staff :  Yes, we have a lot.
5. Sakito :  Then, are there any discount tickets for today’s show?
6. Staff :  Yes, we also have.

1. Sakito :  Gostaria de ver a ___. Sabe onde posso comprar  
    ingressos? 
2. Staff :  Você  pode comprar aqui. 
3. Sakito :   Há algum ingresso ___? 
4. Staff :  Sim, temos vários. 
5. Sakito :  Então, há algum desconto para o show de hoje?
6. Staff :  Sim, temos também.

Conversation Conversação

F8 F8

I’d like to see a musical play. Gostaria de ver a apresentação.

Are there any available tickets? Há algum ingresso disponível?

Language Focus

I’d like to see
( I would)

Gostaria de ver
(Eu gostaria)

Are there any Há algum

a musical play. apresentação.

available tickets? ingresso disponível?
discount tickets? ingresso com desconto?

a concert. o concerto.

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask a staff if you’d like to see a musical play?
2. How will you ask a staff if there are any available tickets?

1. Como você diria ao funcionário que quer ver apresentação? 
2. Como você perguntaria ao funcionário se há algum ingresso disponível?

Questions Questões

Foco da Linguagem

TURISMO



1. Sakito :  How much are the tickets for___________?
2. Staff :  That’s $200 for two adults. 
3. Sakito :  Is it already discounted?
4. Staff :  Yes, the normal price is 150$ per person.
5. Sakito :  Thank you. Where is the ___________?
6. Staff :  The entrance is on your left side. 

1. Sakito :  Quando custam ingressos para ___ ? 
2. Staff :  São $200 para dois adultos.
3. Sakito :  Já está com desconto? 
4. Staff :  Sim, o preço normal é $150 por pessoa.
5. Sakito :  Obrigado. Onde é a ___ ?
6. Staff :  A entrada é do seu lado esquerdo.

Conversation

F9 F9

How much are the tickets for two adults? Quanto custam ingressos para dois adultos?

Where is the entrance? Onde é a entrada?

Language Focus

How much  Quanto custa(m)

Where is Onde é 

are the tickets for two adults? ingressos para dois adultos?

the entrance? a entrada?
the exit? a saída?

is the ticket for adult? ingresso para adulto

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

1. How will you ask a staff the price of the tickets for two adults?
2. How will you ask a staff where the entrance is?

1. Como você perguntaria ao funcionário o preço dos ingressos para dois  
 adultos? 
2. Como você perguntaria ao funcionário onde é a entrada?

Questions

Foco da Linguagem

Conversação

Questões

TURISMO



1. Sakito :  What time does the __________ begin?
2. Staff :  It’s at 7:30PM. But you should be here 10 minutes before.
3. Sakito :  Thank you. Anyway, I’d like to buy a ________.
4. Staff :  You can buy one in the souvenir shop.
5. Sakito :  Okay, thank you very much.

1. Sakito :  A que horas a ___ começa?
2. Staff :  Às 7:30 PM. Mas você deveria chegar uns 10 minutos antes. 
3. Sakito :  Obrigado. Em todo caso, gostaria de comprar ___.
4. Staff :  Você pode comprar uma na loja de souvenirs.
5. Sakito :  Ok, muito obrigado.

Conversation

F10 F10

What time does the musical play begin? A que horas a apresentação começa?

I’d like to buy a playbill. Gostaria de comprar um playbill (guia de apresentações).

Language Focus

What time does  A que horas  

I’d like to buy 
(I would)

Gostaria de comprar
(Eu gostaria)

the musical play begin? a apresentação começa?

a playbill. um playbill.
a souvenir. uma lembrança.

the musical play end? a apresentação termina?

Travel English    Travel EnglishSIGHTSEEING

Questions

1. How will you ask a staff the time that the musical play begins?
2. How will you tell a staff that you’d like to buy a playbill?

1. Como você perguntaria ao funcionário a que horas a  
 apresentação começa? 
2. Como você diria ao funcionário que quer comprar um playbill? 

TURISMO

Foco da Linguagem

Conversação

Questões


