
 

Audio transcription (transcrição do áudio) 

Week 8: Conversation between Lauren and Lucy about a travel (Conversa entre Lauren e Lucy sobre uma                 
viagem) 

Hello guys! Last class we listened to Lauren and Lucy talking about the weather of the countries were                  
they live. Today we are going to listen to Lauren and Lucy again, but now they are planing their travel                    
together and deciding about the place they are going to stay. (Olá pessoal! Na nossa última aula nós                  
ouvimos a Lauren e a Lucy conversando sobre o clima dos países onde elas moram. Hoje nós vamos                  
ouvir a Lauren e a Lucy novamente, mas agora elas estão planejando uma viagem juntas e decidindo                 
sobre onde elas irão ficar.) 

After you finish to listen ask some friend to try to repeat the dialogue with you! And than look at the                     
worksheet and follow the instructions to answer the questions. (Depois que você terminar de ouvir peça a                 
um amigo que tente repetir o diálogo com você! E depois olhe o worksheet e siga as instruções para                   
responder as perguntas). 

LUCY: Hi Lauren! I was just about to call you! I’ve been searching for some places on Airbnb and I think                     
I found the perfect place, and it’s is located in Hollywood! Isn’t it perfect? (Oi Lauren! Eu estava pra te                    
ligar! Eu andei procurando alguns lugares no Airbnb e acho que encontrei o lugar perfeito, e está                 
localizado em Hollywood! Não é perfeito?) 

LAUREN: Oh my gosh! I can’t believe it! I’m so excited, it will be my first time in the US and we are                       
going to visit Los Angeles and staying in Hollywood. It will be a dream travel. (Ai meu Deus! Não                   
acredito! Estou tão animada, será minha primeira vez nos Estado Unidos e nós vamos visitar Los Angeles                 
e ficar em Hollywood. Será a viagem dos sonhos.) 

LUCY: Yes, I’m really excited too! Will be my first time in LA too. (Sim, eu estou muito ansiosa                   
também! Será minha primeira vez em Los Angeles também.) 

LAUREN: Ok, so tell me everything about this place. (Ok, então me contudo sobre esse lugar) 

LUCY: Alright. So, like I said it is located in Holywood and is very stylish and recently renovated. They                   
have a living-room and a kitchen that we can use and two separated bedrooms. (Tudo bem. Então, como                  
eu disse ele fica em Hollywood e é bem estiloso e recém renovado. Eles tem uma sala de tv e uma                     
cozinha que nós podemos usar e dois quantos separados.) 

LAUREN: Huum.. Seems nice. What do they have in the living room and kitchen that we can use?                  
(Huum.. Parece legal. O que eles tem na sala de tv e na cozinha que nós podemos usar?) 

LUCY: Well, the living room is very beautifull, has a TV, a sofa and a table with some chairs were we                     
can have our meals. (Bem, a sala de tv é bem bonita, teem uma TV, um sofá e uma mesa com cadeiras                      
onde modemos fazer nossas refeições) 

LAUREN: Oh, is there an air conditionig? Because probably will be hot when we go there. (Ah, tem ar                   
condicionado?) 

LUCY: Yes, there is. Well, in the kitchen they have a stove and a kettle, that we can use but I don’t think                       
is going to be necessary because, it probably will be hot, like you said, and we will prefer cold drinks.                    
There is a microwave and a fridge too. (Sim, tem. Bem, na cozinha eles tem um fogão e uma chaleira que                     
nós podemos usar mas eu não acho que vai ser necessário porque, como você disse, provavelmente estará                 
quente e nós preferiremos bebidas frias. Tem um micro-ondas e uma geladeira também.) 



LAUREN: Nice, and how about the bedroms? (Legal, e sobre os quartos?) 

LUCY: The bedroom number one has a Queen bed, a lamp, air conditioning and it seems they provide                  
pillows and bedsheets too. And everything looks very clean and new. The bedroom number two has a                 
Queen bed too, air conditioning and bedsheets, but in this there is a mirror that the other doesn’t have. (O                    
quanto número um tem uma cama tamanho Queen, um abajur, ar condicionado e parece e oferecem                
travesseiros e roupas de cama também. E tudo parece bem limpo e novo. No quarto número dois tem uma                   
cama tamanho Queen também, ar condicionado e roupas de cama também, mas nesse tem um espelho que                 
o outro não tem.) 

LAUREN: I loved! It seems to be perfect like you said! Did you give a look on the amenities? (Eu amei!                     
Parece ser o lugar perfeito como você disse! Você deu uma olhada nas “cortesias” ?) 

LUCY: No, let me check. (Não, deixe-me checar) 

LAUREN: It wold be usuful not havig to take some things like a hair dryer or Bathroom Essentials. (Seria                   
bem útil não ter que levar coisas como um secador de cabelo ou produtos básicos de higiene) 

LUCY: Here they say they have: Free parking on permises, but we are not going to need dueing the fact                    
we are travelling by plane, full kitchen, washing machine, dryer, wifi, TV, Bathrom Essentials, bedroom               
conforts, coffee maker, hair dryer, Iron and Heating. (Aqui eles dizem que tem: estacionamento gratuito               
no loca, mas nós não vamos precisar já que estaremos viajando de avião, cozinha completa, máquina de                 
lavar, secadora, wifi, TV, produtos básicos de higiene, confortos para o quarto, cafeteira, secador de               
cabelo, ferro de passar roupa e aquecimento). 

LAUREN: It seems they have everything that we need. I think this is the place, by my side you can do the                      
reservation now. (Parece que eles tem tudo que precisamos. Eu acho que esse é o lugar, por mim você                   
pode fazer a reserva agora.) 

LUCY: Ok, so, this is it. LA here we go! Or in this case in a few months, after we finish this endless                       
quorentine. (Ok, então, é isso aí. Los Angeles aqui vamos nós! Ou no caso em alguns meses, depois que                   
essa quarentena interminável acabar.) 

LAUREN: Oh don’t say like this. This will be the perfect celebration after the quorentine ends. (Ah, não                  
fale assim. Essa vai ser a comemoração perfeita depois que a quarentena acabar.) 

LUCY: Yeah, you are right. Can’t wait to see you! Please, send me you personal informations on my                  
e-mail because I’ll need to finish the reservation. (É, você está certa. Mal posso esperar para ver você! Por                   
favor, me mande suas informações pessoas no meu e-mail porque eu irei precisar para finalizar a reserva) 

LAUREN: Ok, I’ll turn here off to do this. Bye bye talk to you soon. (Ok, vou desligar e fazer isso. Tchau                      
tchau, falo com você logo) 

LUCY: Bye Bye Lauren. (Tchau tchau Lauren) 


