
Travel and tourism 

ENGLISH PORTUGUESE 

a backpack uma mochila 

a bedroom with two separate beds um quarto com duas camas separadas 

a boarding pass um cartão de embarque  

a boat um barco 

a border uma fronteira 

a brochure / leaflet uma brochura/ folheto  

a bus station uma estação de autocarros  

a business trip uma viagem de negócios  

a camera uma câmera  

a camping um parque de campismo  

a camping ground um parque de campismo 

a caution uma caução 

a compass uma bússola  

a complaint / complaint uma reclamação/queixa  

a controller um controlador  

a conversation manual um manual de conversação  

a counter, a ticket office um balcão, uma bilheteira  

a country house uma casa de campo 

a cruise um cruzeiro 

a cruise ship um navio de cruzeiro 

a currency / currency uma moeda/ moeda corrente  

a customer um cliente 

a customs officer um agente aduaneiro 

a day trip uma viagem de um dia  

a delay um atraso  

a destination um destino 

a double room um quarto duplo 

a duty free shop uma loja duty-free 

a ferry um ferry  

a first aid kit um estojo de primeiros socorros  

a flashlight uma lanterna  

a gift um presente  

a guest house uma casa de hóspedes 



a guest room um quarto de hóspedes 

a guided visit uma visita guiada 

a handbag uma bolsa 

a holiday um feriado  

a journey (a journey) uma viagem (uma viagem)  

a label um rótulo  

a luggage compartment um compartimento de bagagens 

a map um cartão 

a memory uma lembrança  

a monument um monumento 

a must-see tourist site / attraction um sítio/atracção turística incontornável  

a native / a resident um nativo/ um habitante  

a note um bilhete 

a notepad um bloco de notas  

a one-way ticket um bilhete de ida  

a package um pacote 
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