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Quando arriviamo in hotel, la prima cosa che dobbiamo fare è parlare con 

l’addetto alla reception. Lì dovremmo presentare il nostro passaporto e ritirare 

la chiave della camera. Adesso, impariamo alcune frasi utili nel caso in cui ne 

abbiamo bisogno. 

 

Quando chegamos ao hotel, a primeira coisa que precisamos fazer é 

conversar com a recepcionista. Lá devemos apresentar nosso passaporte e 

pegar a chave do quarto. Agora, vamos aprender algumas frases úteis no caso 

de precisarmos delas. 

Vediamo adesso come fare! 
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In albergo 

 

Ho una prenotazione a nome di... Tenho uma reserva no nome de... 

A ecco il mio passaporto Aqui está o meu passaporte. 

Qual è il nome della rete wi-fi? Qual é o nome da rede wi-fi? 

Qual è la password del wi-fi? Qual é a senha do wi-fi? 

A che ora servite la colazione? Que horas vocês servem o café da 

manhã? 

A che piano? Em qual andar? 

Qual è il numero della camera? Qual é o número do quarto? 

A che ora devo fare check-out? Que horas devo fazer o check-out? 

Mi potrebbe chiamare un tassì? Você poderia chamar um taxi? 
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Dialogo 

 

 

 

Buonasera! Io ho una prenotazione a nome di Pietro. Ecco il mio 

passaporto. 

Boa noite! Eu tenho uma reserva no nome de Pietro. Aqui está o 

meu passaporte. 

Buonasera Pietro. Grazie. La sua prenotazione sta ok. 

Boa noite Pietro. A sua reserva está ok. 

A che piano è la mia camera? Em qual andar é o meu quarto? 

È al quinto piano. É no quinto andar. 

E qual è il nome della rete e il password del wifi? Qual é o nome 

da rede e a senha do wi-fi? 
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 Il nome  è albergo 52 e il password è il suo nome e il numero della 

camera. 

O nome é hotel 52 e a senha é o seu nome e o número do quarto. 

Ah, ok... A che ora servite colazione? Ok... que horas vocês servem o 

café da manhã? 

Alle 6:00h. Às 6:00h 

Bene... e a che ora devo fare check-out? Ok... e a que horas devo 

fazer o ckeck-out? 

Fino alle 14:00h Até às 14:00h.  

Grazie Mille! Ok! Muito obrigado! 

Prego. De nada. 
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In camera 

 

Potrei avere... Eu preciso de... 

L’acqua calda non funziona A água quente não funciona. 

La doccia non funziona O chuveiro não funciona. 

La tv non funziona A TV não funciona. 

Manca la carta igienica Não tem papel higiênico. 

Diminuire / aumentare l’aria Diminuir / aumentar o ar condicionado. 

Come metto la sveglia? Como programo o despertador? 

Regolare la temperatura dell’acqua. Regular a temperatura da água. 

Accendere / spegnere la tv Ligar / desligar a tv. 
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Dialogo 1 

 

 

 

Buongiorno! Io chiamo della camera numero 20. 

Bom Dia! Eu estou ligando do quarto número 20. 

Bongiorno Signora. Che cosa ha bisogno? Bom dia senhora. O que a 

senhora precisa? 

Potrei avere un asciugacapelli e un’altra coperta? Eu gostaria de um 

secador de cabelo e uma outra coberta. 

Si! Lei ha bisogno di qualcos’altro? Sim. A senhora precisa de algo a mais? 

No, solo questo. Não. Só isso.  

Va bene. Está bem. 

Prego! Obrigada! 
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Dialogo 2 

 

 

Buongiorno! Io chiamo della camera numero 30. 

Bom Dia! Eu estou ligando do quarto número 30. 

Bongiorno Signore. Che cosa ha bisogno? Bom dia senhor. O que o 

senhor precisa? 

La mia tv e l’acqua calda non funzionano. A minha tv e a água quente 

não funcionam.  

Chiaderò a Paolo di vedere cosa sta succedendo. Pedirei para o Paulo 

verificar o que está acontecendo. 

Grazie! Obrigado!  

Prego! De nada! 
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Cose nella camera 

 

 

 

Asciugacapelli Secador de cabelo 

Cassaforte Cofre 

Ferro da stiro Ferro de passar 

Aria condizionata Ar condicionado 

Coperta Coberta 

Cuscino Travasseiro 

Asciugamano Toalha 

Lavello Pia 

Carta igienica Papel higiênico 
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Agora você já sabe como se comunicar em um hotel italiano! 

 

Para pronunciar corretamente as frases e as palavras, lembre-se de baixar 

o áudio da lição!  

 

Para saber mais sobre a língua italiana e curiosidades da Itália se conecte comigo! 

 

 

 

italianocomapriscilla.com.br 

@italianocomapriscilla 

/italianocomapriscilla 
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CI VEDIAMO PRESTO!  


