
 

Making a Hotel Reservation 

A: I would like to make a hotel reservation. 

B: What day will you be arriving? 

 

A: I will be arriving on May 14th. 

B: How long will you be staying? 

 

A: I need the room for three nights. 

B: How many people will be staying in the 

room? 

 

A: Two will be staying in the room. 

B: Would you like a smoking or 

nonsmoking room? 

 

A: We need a nonsmoking room. 

B: We have booked a room for you. Please 

be sure to arrive before 4:00 o’clock on 

your check-in date. 

 

 

 

 

 

 

A: Eu gostaria de fazer uma reserva de 

hotel.  

B: Que dia você vai chegar? 

 

A: Eu vou chegar em 14 de maio.  

B: Por quanto tempo você vai ficar?  

 

A: Eu preciso do quarto por 3 noites.  

B: Quantas pessoas vão ficar no quarto? 

 

A: Duas vão ficar no quarto.  

B: Você gostaria de um quarto para 

fumantes ou não fumantes? 

 

A: Nós precisamos de um quarto para não 

fumantes. 

B: Nós reservamos um quarto para você. 

Por favor certifique-se de chegar antes das 

4 horas na data do seu check-in. 

 

 

 

 

 

  



 
A: I would like to make a hotel reservation. 

Eu gostaria de fazer uma reserva de hotel. 

He would do this if he knew how. = Ele faria isto se ele soubesse como. 

 

B: What day will you be arriving? 

Que dia você vai chegar? 

I will buy that boat. = Eu vou comprar aquele barco. 

 

A: I will be arriving on May 14th. 

Eu vou chegar em 14 de maio. 

14th = Fourteenth = Décimo quarto. 

We're going to the 13th floor. = Nós estamos indo para o 13º andar. 

13th = Thirteenth = Décimo terceiro. 

 

B: How long will you be staying? 

Por quanto tempo você vai ficar? 

How long does it take to get there? = Quanto tempo leva para chegar lá? 

 

A: I need the room for three nights. 

Eu preciso do quarto por 3 noites. 

 

B: How many people will be staying in the room? 

Quantas pessoas vão ficar no quarto? 

 

A: Two will be staying in the room. 

Duas vão ficar no quarto. 

 

B: Would you like a smoking or nonsmoking room? 

Você gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? 

 

A: We need a nonsmoking room. 

Nós precisamos de um quarto para não fumantes. 

 

 



 
B: We have booked a room for you.  

Nós reservamos um quarto para você. 

We have received your request. = Nós recebemos o seu pedido. 

 

Please be sure to arrive before 4:00 o’clock on your check-in date. 

Por favor certifique-se de chegar antes das 4 horas na data do seu check-in. 

Be sure that you know what is required. = Certifique-se de que você sabe o que é necessário. 

O’clock = horas. 

4:00 o’clock = 4 horas em ponto. 
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