
Como eu posso pagar? 
Comment est-ce 

que je peux payer?

Você tem wi-fi?  Qual é a 
senha, por favor? 

Avez-vous le wi-fi? 
Quel est le mot de 

passe, s’il vous plaît?

Você poderia me indicar restaurantes no bairro? 
Pourriez-vous m’indiquer des 
restaurants dans le quartier?

Pourriez-vous me le 
montrer sur la carte?

Você poderia me mostrar  
isso no mapa? 

GUIA BÁSICO DE
FRANCÊS

PARA VIAGEM 

VAI VIAJAR E PRECISA DE AJUDA
COM O FRANCÊS?

Dê uma olhada neste guia prático e encontre palavras, 
frases e expressões para te ajudar a encarar diversas 

situações com o idioma fora do país.

Tenha um bom dia, senhor/senhora. 
Bonne journée, monsieur/madame.

Olá. Tudo bem? 
Bonjour. Comment allez-vous?

Como faço para chegar ao hotel...? 
Comment est-ce que je 

fais pour arriver à l’hôtel...?

Bom dia/Boa tarde. 
Bonjour.

Boa noite. 
Bonsoir.

Por favor. 
S’il vous plaît.

De nada. 
Je vous en prie/De rien.

Até logo. 
Au revoir.

Sim.  
Oui.

Talvez. 
Peut-être.

Não. 
Non.

Muito obrigado. 
Merci beaucoup.

Com licença. 
Excusez-moi/Pardon.

Onde fica o banheiro? 
Où se trouvent les 

toilettes?

Posso usar o banheiro? 
Est-ce que je peux 

utiliser les toilettes?

Qual o prato do dia?
Quel est le plat 

du jour?

Quais são os ingredientes deste 
prato, por favor? 

Quels sont les ingrédients 
de ce plat, s’il vous plaît ?

Qual o preço deste prato? 
Quel est le prix de  

ce plat?

Você recomenda alguma 
bebida em especial?

Recommandez-vous une 
boisson en particulier?

Você recomenda alguma 
sobremesa? 

Recommandez-vous 
un dessert?

Você pode me trazer a conta, por favor? 
Pourriez-vous m’apporter 
l’addition, s’il vous plaît?

Você pode me trazer um guardanapo, por favor? 
Pourriez-vous m’apporter une serviette, s’il vous plaît?

Você poderia me ajudar? 
Pourriez-vous m’aider?

Eu não falo bem francês, desculpe.
Je ne parle pas bien le 

français, je suis désolé(e).

Quanto (isso) custa? 
Combien (ça) coûte...?

Para quem eu poderia pedir informações?
À qui je pourrais demander des informations ?

Você recomenda algum 
prato em especial?  

Recommandez-vous 
un plat en particulier?

Boa Viagem! 

Bon voyage! 

Onde posso posso pegar um táxi? 
Où est-ce que je peux 

prendre un taxi? 

Por favor, vocês têm quartos disponíveis? Quais? 
Avez-vous des chambres disponibles, s’il vous plaît ? Lesquelles?

Vocês aceitam cartão de crédito? 
Acceptez-vous la carte de 

crédit / la carte bleue?

Posso usar seu telefone? 
Est-ce que je peux 

utiliser votre téléphone? 

PALAVRAS-CHAVE PARA ENCARAR 
O DIA A DIA

FRASES SALVADORAS 

NO HOTEL

NA HORA DA FOME

BLOG DO SENAC
SÃO PAULO

www.blogsenacsp.com.br

Quer fazer um curso de frânces? 

Veja a unidade do Senac  
mais próxima de você!

http://www.blogsenacsp.com.br
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?template=536.dwt&testeira=999&unit=NONE&type=NONE&speciality=409&theme_name=Franc%EAs&sub=2

