
Como atualizar sua disponibilidade
Um guia passo a passo



Primeiros Passos…

Adicionando 
suas Tarifas e 
Disponibilidade.

Tarifas & 
Disponibilidade

Acesse sua extranet

Clique na aba de 
“Tarifas & 
Disponibilidade" na 
lateral da página
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https://admin.booking.com/?aid=1186016&utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf


Perfeito! Clique na página que se parece com a sua.

Sua aba de “Tarifas e Disponibilidade” se parece com alguma dessas?

Primeira opção: Segunda opção:
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Individual changes
Primeira opção.



Faça alterações por quarto e data.

Ajustar
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Clique no quarto 
que quer alterar, 

ou atualizar. 

Confira a caixa da 
data que você 

quer alterar. 

Faça ajustes 
conforme 
necessário para 
disponibilidade 
e/ou tarifa para 
longo prazo ou 
curto prazo.

Quarto

Data

Primeira 
opção.



Segunda opção.



Selecione as 
datas em “Data 
inicial” e “Data 
final” ou 
selecione um 
período direto 
do Calendário.

Segunda 
opção.
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Quarto

DataClique no quarto 
que quer alterar 

ou atualizar. 

Faça alterações por quarto e data.

Selecione “dias 
preferidos da 
semana”. Você 
pode filtrar 
apenas 
determinados 
dias da semana 
ao marcar a caixa 
dos dias 
específicos.



Segunda 
opção.
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Clique em 
“Abrir/fechar 
quartos”  e 
depois em 
“Salvar”.

Altere a tarifa e 
aplique a 
estadia mínima 
ou antecedência 
mínima.

Configure as 
datas (reservas) 
para 
reembolsáveis ou 
não 
reembolsáveis.

Abrir / Fechar quartos

Tarifa

Salvar

Alterando tarifas.



Dicas.

Lembre-se de carregar tarifas 
para todas as datas que abriu. 
Um quarto só ficará ativo para 
reservas, caso tenha 
disponibilidade e uma tarifa 
configurada. Aparecerá como 
verde no seu calendário.

Os hóspedes podem reservar 
com até 16 meses de 
antecedência, assim você tem 
ainda mais oportunidades de 
ser visto! 
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Pronto! Agora, sua propriedade poderá 
aparecer para os hóspedes que pesquisarem 
nas datas que você disponibilizou.

Tem mais alguma dúvida sobre suas tarifas e 
disponibilidade? Veja as dicas nos links abaixo: 

O que é uma “Oferta Esperta” ?

O que é o Programa Genius?

Posso adicionar restrições às minhas tarifas na Booking.com?

Como posso adicionar fotos de quartos ou unidades 
específicas?

https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
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=pdf
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=pdf
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=pdf
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=pdf
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=pdf
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=pdf

