
Como adicionar restrições à sua disponibilidade
Um guia passo a passo



Porque devo usar restrições?

As restrições são uma forma de aplicar 
condições especiais às suas reservas. 

Estas são aplicadas à página da sua 
propriedade, para que os clientes possam 
apenas reservar de acordo com as suas 
restrições – ajudando a que consiga gerir as suas 
reservas mais facilmente.



Definições.

• Estadia mínima

Pode definir um período mínimo para a estadia dos hóspedes.

• Período mínimo de antecedência da reserva 

Pode também especificar a antecedência com que os clientes podem efectuar uma 

reserva.
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Primeiros passos:

Adicionar restrições à 
sua disponibilidade.

Inicie sessão na 
extranet.

Clique no separador 
“Tarifas e 
disponibilidade”.
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Tarifas e 
disponibilidade

https://admin.booking.com/?lang=pt
https://admin.booking.com/?lang=pt


Clique na opção que se parece com a sua.

Que separador “Tarifas e disponibilidade” tem?

Opção 1: Opção 2:
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No separador 
“Tarifas e 

disponibilidade”, 
seleccione o quarto 

ao qual quer 
adicionar restrições.

Seleccione a data à 
qual quer adicionar 

restrições.

Adicionar restrições a datas.
Passo 1

Para um intervalo de 
datas maior, clique 
no botão 
correspondente. 

Escolha a restrição 
desejada.

Opções de 
restricções

Intervalo de 
datas longoData

Quarto
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Quer escolha uma 
ou várias datas, o 

processo de editar 
restrições é o 

mesmo.
Personalize a sua 
restrição.

Adicionar restrições a datas.

Restriction

Passo 2

Restriction

Actualizar 
restrição
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No separador 
“Tarifas e 

disponibilidade”, 
seleccione o quarto 

ao qual quer 
adicionar restrições.

Seleccione a data à 
qual quer adicionar 

restrições.

Pode inserir um 
intervalo de datas 
maior aqui.

Visualização de calendário alternativa.
Alterações 
individuais

Quarto

Data

Ajuste as 
restrições como 
quiser.

Restrições

Intervalo de 
datas



Já está. Adicionou as restrições desejadas 
à sua propriedade.

Tem mais questões sobre como usar a sua extranet? Clique 
nas hiperligações abaixo para dicas e guias do nosso Centro 
de Ajuda a Parceiros.

Como actualizar a sua disponibilidade (guia PDF) 

Como posso adicionar fotos de quartos ou unidades 
específicos?

O que é o programa Genius ?

O que é uma “Oferta Imperdível”?
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