


No SOS viagem vamos aprender TUDO o que você precisa desde que você chega na
Alemanha, até fazer pedidos em restaurantes e fazer o check-in no seu hotel! 

Na última aula, a gente passou pela imigração e agora nós ESTAMOS MORRENDO DE
FOME e antes de ir para o hotel, já vamos em um restaurante matar essa fome. E eu
preparei um diálogo CHEIO de expressões muito importantes que eu tenho certeza
que você ainda não conhecia. 

Esse é o material de apoio do episódio 2! São 3 episódios no total, em que eu vou te
ensinar como se comunicar nas mais diversas situações em uma viagem para a 
Alemanha, mesmo que você esteja começando a aprender alemão do ABSOLUTO
ZERO. 

Este é um resumo do que vimos na aula. Bons estudos!

No restaurante - Im Restaurant

Restaurant

KELLNER (garçom)

Hallo! Willkommen zum Flach’s. Ein Tisch für zwei Personen? 
Olá! Bem-vindo ao the Flach’s. Mesa para 2 pessoas?

GAST (cliente)

Ja, bitte.
Sim, por favor.

Você também pode já chegar perguntando:

Haben Sie noch einen Tisch frei für 2 Personen?
Você tem uma mesa livre para 2 pessoas?

KELLNER 

Ja. Folgen Sie mir bitte.

Hier ist die Speisekarte, möchten Sie etwas trinken?.

Sim. Me siga, por favor.

Aqui está o cardápio, gostariam de beber algo?



GAST 

I möchte gern Wasser bitte.
Eu gostaria de uma água, por favor.

KELLNER

Ich bin gleich wieder da.
Já volto

Outra forma de dizer pode ser Ich nehme:

Ich nehme einen Orangensa� bitte.
Eu vou querer um suco de laranja, por favor.

Caso o garçom não traga o cardápio direto

Bringen Sie uns die Speisekarte bitte.
Poderia trazer o cardápio, por favor?

Vocabulário importante no cardápio:

Vorspeise / Appetizers
Aperitivos

das Fleisch
a Carne

das Hühnerfleisch 
frango

das Schweinefleisch 
porco

das Rindfleisch
carne bovina 

das Steak
bife 

die Meeresfrüchte
frutos do mar

die Beilage
Acompanhamento

der Reis
arroz



die Pommes frites
fritas

der Nachtisch
sobremesa

KELLNER

Möchten Sie bestellen?
Você gostaria de pedir?

GAST

Ja, ich bin soweit. Ich nehme Pommes Frites und Rindfleisch bitte. 
Sim, eu estou pronto. “Eu pego” fritas e carne bovina, por favor.

O garçom ainda pode perguntar:

Brauchen Sie noch ein bisschen Zeit?
Vocês precisam de mais tempo para decidir?

Se você ainda não está pronto, responda:

Noch nicht

Ich brauche noch Zeit.

Ainda não

Eu preciso de mais tempo

(eu quero)

Sempre que você quiser pedir algo, use as seguintes estruturas:

Ich möchte _____________
Ich wünsche ____________  
Darf ich  ____________ haben?

Quando você usa Ich will , soa mal educado



KELLNER

Natürlich. Wie möchten Sie das Fleisch?
Claro. Como você gostaria da sua carne?

GAST

Richtig gebraten bitte
Bem passada, por favor

Após comer, você pede a conta:

Die Rechnung bitte
A conta, por favor

Pontos da carne:

KURZ GEBRATEN
RICHTIG GEBRATEN

E não esqueça de dar das Trinkgeld

Queremos chegar no hotel. A gente pode fazer isso de várias formas, com um

der Zug 
die U-Bahn / S-Bahn 
der Bus
das Taxi

(mal passada)
(bem passada)

(trem)
(metrô / “bondinho”)
(ônibus)
(táxi)

(a gorjeta)

Transporte



Com licença
Entschuldigung

Depois de pegar o seu transporte, você vai chegar no hotel pronto(a) para fazer o
check-in:

Onde posso encontrar um táxi?
Wo finde ich ein Taxi?

Wo finde ich die Bushaltestelle?                             Wo ist der Bahnhof?
Onde eu encontro a parada de ônibus?          Onde é a estação de trem?

Vocabulário importante:

die Rezeption        Rezeptionist

Ich muss zu dieser Adresse, wie komme ich dahin?

Recepção                Recepcionista

Eu preciso ir para esse endereço, como eu posso chegar lá?

Um diálogo típico que você vai ter com o REZEPTIONIST é:

Hallo, ich möchte einchecken/ “check in machen”.
Olá, eu gostaria de fazer o check-in

REZEPTIONIST

Haben Sie eine Reservierung?
Você tem uma reserva?

GAST

Ja, Namens Flach                        Buchstabiert F-L-A-C-H
Sim, está no nome Flach        Se soletra F-L-A-C-H

E para pedir informações sobre os meios de transporte, você pode usar as
seguintes frases:

Transporte



NÃO ESQUEÇA DE ASSISTIR ÀS PRÓXIMAS AULAS E ME ACOMPANHAR 
NAS REDES SOCIAIS! 

 Instagram

Você ainda não chegou ao seu destino, ainda temos muito a aprender! Então não deixe de
assistir às próximas aulas para conseguir se comunicar em qualquer situação durante
a sua viagem! 

clique aqui

 YouTube

clique aqui

REZEPTIONIST

Wie möchten Sie zahlen?                   Kreditkarte bitte.      Es wurde schon bezahlen.
Como você gostaria de pagar?    Cartão de crédito    Já está pago

REZEPTIONIST

Haben Sie Ihr Pass?
Posso ver seu passaporte?

REZEPTIONIST

Ab 6 bis um 10 Uhr.
Das 6 às 10h

REZEPTIONIST

Hier sind die Schlüssel
Aqui estão as chaves

GAST

Um wieviel Uhr wird das Frühstück serviert?
Que horas o café da manhã é servido?

https://www.instagram.com/sejapoliglota/
https://www.youtube.com/channel/UCVqK2hLK5nO6d-ZCBoTT6Eg

