
Como adicionar restrições à sua disponibilidade
Um guia passo a passo



Por que usar restrições?

Restrições oferecem uma maneira de aplicar 
condições especiais às suas reservas. 

Elas são refletidas na página da sua propriedade, 
para que clientes possam reservar somente 
conforme suas restrições – ajudando você a 
gerenciar suas reservas com mais facilidade.
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Definições.

• Estadia mínima

Você pode definir o período mínimo e máximo da hospedagem que o hóspede pode 

reservar.

• Reserva mínima antecipada

Você também pode especificar com quanta antecedência os clientes podem fazer uma 

reserva. 
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Primeiras etapas:

Como adicionar 
restrições à sua 
disponibilidade.

Faça login na extranet.

Clique na aba “Tarifas 
e Disponibilidade”.
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Tarifas e Disponibilidade

https://admin.booking.com/?aid=1186016&utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf


Clique na página que é parecida com a sua.

Qual aba de “Tarifas e Disponibilidade” você possui?

Opção 1: Opção 2:
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Na aba “Tarifas e 
Disponibilidade”, 

selecione o quarto 
ao qual você deseja 

adicionar restrições.

Marque a data para 
a qual você gostaria 

de adicionar as 
restrições.

Como adicionar restrições às datas.
1ª Etapa

Para um período 
mais longo de 
tempo, clique no 
botão 
correspondente. 

Selecione a restrição 
desejada.

Opções de restrição

Longo período de tempoData

Quarto
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Se você selecionar 
uma data ou 

diversas datas, o 
mesmo processo 
vale para editar 

restrições.

Personalize sua 
restrição.

Como adicionar restrições às datas.

Restriction

2ª Etapa

Restriction

Atualize a restrição
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Na aba “Tarifas e 
Disponibilidade”, 

selecione o quarto 
que você deseja 

adicionar 
restrições.

Clique na data para 
a qual você deseja 

adicionar as 
restrições.

Você também 
pode inserir um 
intervalo de datas 
mais longo aqui.

Visualização alternativa do Calendário.
Alterações individuais

Quarto

Data

Ajuste as 
restrições como 
quiser.

Restrições

Intervalo de data



Pronto! Você já adicionou as restrições 
desejadas à sua propriedade.

Você tem mais perguntas sobre como usar o Connect da 
Booking? Clique nos links abaixo para obter dicas e guias de 
ajuda da nossa Central de Ajuda para Parceiros.

Como atualizar sua disponibilidade (guia em PDF)

Como posso adicionar fotos de quartos ou unidades 
específicas

O que é o programa Genius?

O que é uma "Oferta Esperta"?

https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/212693729-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/212693729-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207125519-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207125519-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207125519-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207125519-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf

