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    Espressioni in italiano 

per i viaggi 

 
    Viajar é muito bom! Ainda mais se for para a Itália! Não é mesmo? 

         A Itália é um país cheio de cultura, história e belezas incríveis.  

         Então, para que você viaje tranquilo e sem medo, preparei esse guia de palavras e  

         expressões em italiano para a sua viagem! 
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    Imparando l’Italiano 

 
Mesmo que você não fale nada de italiano, em pouquíssimo tempo é possível aprender frases 

prontas e expressões utilizadas frequentemente, assim você aumenta a sua confiança e           

independência em sua viagem. 

Afinal, viajar é explorar, é aprender, é conhecer e se divertir. E todo explorador sempre tem  

um mapa para consultar nas situações necessárias. 

Esse mapa, que aqui chamaremos de guia, irá te ajudar a se encontrar nas maravilhosas e  

históricas ruas da Itália, irá te ajudar a perguntar onde se encontram os pontos turísticos que você 

quer conhecer e irá te ajudar a pedir aquela comida italiana deliciosa! 

E com isso você terá uma viagem muito mais agradável! 
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Saluti 
Os brasileiros, de uma maneira geral, são bem-vindos na Itália. E é claro, que queremos continuar 

mantendo essa bela imagem que eles têm de nós! 

Então aqui estão algumas expressões educadas para utilizar com as pessoas que você encontra, 

seja no hotel, no restaurante, nos pontos turísticos ou na rua.  

Veja algumas expressões: 

ITALIANO PORTUGUÊS 

Buongiorno Bom dia 

Buonasera Boa tarde 

Buonanotte Boa noite 

Come sta (formal) ou Come stai(informal) Como está? 

Bene, grazie Bem, obrigado 

Per favore Por favor 

Prego!  De nada! 

Scusi (formal) ou Scusa (informal) Desculpe 

Permesso Com licença 
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       Dov’è? 
 

Essa é uma expressão extremamente útil quando estamos viajando! 

Dov’è significa “onde fica”. Ou seja, essa expressão é bem usada!  

Onde fica o restaurante? Onde fica o hotel? Onde fica o banheiro?  

Onde fica o Coliseu? E assim vai! 

ITALIANO PORTUGUÊS 

Dov’è...? Onde fica...? 

Dov’è il ristorante? Onde fica o restaurante? 

Dov’è l’hotel? Onde fica o hotel? 

Dov’è il bagno? Onde fica o banheiro? 

Dov’è la fermata dell’autobus? Onde fica o ponto de ônibus? 

Dov’è la metro? Onde fica o metrô? 

Dov’è la stazione dei treni? Onde fica a estação de trem? 
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        Le direzioni 

 
Agora que já sabemos perguntar, temos que saber entender as respostas que nos serão dadas 

certo!? 

Vamos lá então! 

 

ITALIANO PORTUGUÊS 

A destra À direita 

A sinistra À esquerda 

Avanti Em frente 

Vicino Próximo 

Lontano Longe 
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       Facendo il shopping 

 
Facendo il shopping significa fazendo compras. Não dá para ir a Itália sem fazer umas 

comprinhas, não é mesmo?! 

E é claro que não podia faltar aqui o famoso “Quanto custa?” 
Essa expressão as pessoas memorizam bem rápido!  

 

ITALIANO PORTUGUÊS 

Quanto costa? Quanto custa? 

Lo compro! Eu compro! 

Mi fa uno sconto? Você faz um desconto? 

Il resto per lei Fique com o troco 

È tropo caro! É muito caro! 
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Per finire  

Espero poder ter ajudado a se comunicar melhor nesse idioma tão lindo!  

Com essas dicas simples e práticas você vai conseguir se localizar melhor na Itália! 

 

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! 
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Ti auguro un 

 buon viaggio e  

ci vediamo presto!
 


