
Como actualizar a sua disponibilidade
Um guia passo-a-passo



Adicionar as suas 
Tarifas e 
Disponibilidade.

Tarifas e 
Disponibilidade

Vá à sua Extranet

Clique no separador 
“Tarifas e Disponibilidade" 
na parte lateral da página
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Primeiros passos…

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


Óptimo! Clique na opção parecida com a sua.

O seu separador “Tarifas e Disponibilidade” parece-se com uma destas opções?

Opção um: Opção dois:
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Individual changes
Opção um.



Faça alterações por quarto e data.

Ajustar
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Clique no quarto 
que gostaria de 

alterar ou 
actualizar. 

Assinale a caixa 
da data que 

pretende alterar. 

Faça as alterações 
necessárias à 
disponibilidade 
e/ou aos preços a 
longo ou a curto 
prazo.

Quarto

Data

Opção Um.



Opção dois.



Seleccione as 
datas quer por 
“Data de início” 
e “Data de fim” 
ou ao selecionar 
o período 
directamente 
no Calendário.

Opção dois.
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Quarto

DataClique no quarto 
que gostaria de 

alterar ou 
actualizar. 

Faça alterações por quarto e data.

“Seleccionar dias 
da semana 
preferidos”
Pode filtrar apenas 
determinados dias 
da semana ao 
assinalar a caixa 
desse(s) dia(s) 
específico(s).



Opção dois.
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Clique em 
“Abrir/Fechar 
Quartos” e em 
“Guardar”.

Altere o preço e 
aplique a 
duração mínima 
da estadia ou 
antecedência.

Defina as datas 
para serem 
reembolsáveis ou 
não reembolsáveis 
(reservas).

Abrir/ Fechar Quartos

Preço

Guardar

Faça alterações às tarifas.



Conselhos.

Não se esqueça de carregar 
preços para as datas que abrir. 
Um quarto só pode ser reservado 
se estiver disponível/aberto e 
com uma tarifa configurada. Isto 
aparece a verde no seu 
calendário   

Os clientes podem reservar com 
até 16 meses de antecedência, o 
que lhe garante mais visibilidade!
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Já está pronto(a)! A sua propriedade já 
está visível para clientes que procuram 
nas datas que disponibilizou.

Tem mais questões sobre as suas tarifas e 
disponibilidade? Veja estas dicas nas hiperligações 
abaixo:

O que é uma “Oferta Imperdível”?

O que é o Programa Genius?

Como posso adicionar restrições às minhas tarifas em Booking.com?

Como posso adicionar fotografias de quartos ou unidades 
específicas?

https://partnersupport.booking.com/hc/pt/articles/209055125-O-que-%C3%A9-uma-Oferta-Imperd%C3%ADvel-
https://partnersupport.booking.com/hc/pt/articles/209055125-O-que-%C3%A9-uma-Oferta-Imperd%C3%ADvel-
https://ask.booking.com/hc/pt/articles/207934455-O-que-%C3%A9-o-Programa-Genius-
https://ask.booking.com/hc/pt/articles/207934455-O-que-%C3%A9-o-Programa-Genius-
https://ask.booking.com/hc/pt/articles/208125245-Como-posso-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0s-minhas-tarifas-em-Booking-com-
https://ask.booking.com/hc/pt/articles/208125245-Como-posso-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0s-minhas-tarifas-em-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212717389-Como-posso-adicionar-fotografias-de-quartos-ou-unidades-espec%C3%ADficas-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212717389-Como-posso-adicionar-fotografias-de-quartos-ou-unidades-espec%C3%ADficas-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212717389-Como-posso-adicionar-fotografias-de-quartos-ou-unidades-espec%C3%ADficas-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212717389-Como-posso-adicionar-fotografias-de-quartos-ou-unidades-espec%C3%ADficas-

