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Vantagens de gerir eficazmente as suas tarifas e disponibilidade

Aumenta a visibilidade nos 

resultados de pesquisa e atrai 

clientes que reservam com 

antecedência ao carregar as 

suas tarifas e disponibilidade 

até 16 meses no futuro

Gasta mais tempo no 

crescimento do seu 

negócio e menos nas 

tarefas operacionais

Atrai vários tipos de 

clientes que reservam 

ao atender às 

necessidades dos 

diferentes tipos de 

viajantes
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Primeiros passos

Inicie sessão na sua 

extranet.

Clique no separador 

“Calendário e Preços”

no topo da página. 

Depois clique em 

“Calendário”.
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“Calendário e 
Preços”

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Capítulo 1: Atualizar preços
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Atualizações de preços individuais

Antes de definir o 

preço, certifique-se de 

que seleciona “Aberta” 

(para reservas), à direita 

do calendário.

Depois, insira o novo 

preço. 

Clique em “Guardar” 

para confirmar as 

alterações.
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Para fazer alterações 

nos preços individuais,

basta clicar no 

calendário e selecionar 

uma data. 

Para aplicar alterações 

em diversas datas de 

uma vez só, insira as 

datas nos campos do 

canto superior direito.

Clique



Para fazer alterações em 

massa aos preços, 

clique na primeira data 

que deseja alterar e 

arraste o rato até à 

última data desejada.

Atualizações de preços em massa

Também pode 

preencher as datas 

desejadas no canto 

superior direito.

Antes de definir o preço, 

certifique-se de que 

seleciona “Aberta” 

(para reservas), à direita 

do calendário.

Clique em “Guardar”

para guardar o novo 

preço. 
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Clique e arraste



Capítulo 2: Atualizar o seu 
calendário 
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Para atualizar a sua 

disponibilidade no 

calendário, clique e 

arraste o rato pelas 

datas que deseja 

selecionar.

Também pode 

selecionar as datas no 

canto superior direito 

da página.

Atualizar o seu calendário

Para abrir ou fechar 

certas datas na vista 

mensal do calendário, 

clique em “Aberta” 

ou “Fechada”, no 

lado direito do 

calendário.
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Clique e arraste



Capítulo 3: Atualizar restrições 
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Definições
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• Restrições de duração mínima da estadia
Pode certificar-se de que os clientes não reservam menos do que um determinado número 

de noites.

• Sem chegadas ou saídas em determinadas datas
Caso existam dias específicos em que não possa fazer o check-in ou check-out dos clientes, 

feche as datas para chegadas ou saídas. Desta forma, os clientes não poderão reservar uma 

estadia que comece ou termine nesses dias (mas esses dias ainda podem ser reservados, 

caso estejam inseridos num período mais amplo).

• Antecedência mínima para reservar
O momento, no máximo, em que um cliente pode reservar.

Nota: Se aplicar restrições a determinadas datas, quartos e/ou planos de tarifas, os clientes só poderão reservar a sua 

propriedade quando os critérios de pesquisa estiverem de acordo com as condições definidas por si. Por exemplo, se 

aplicar uma restrição de duração mínima de estadia de 3 dias, a sua propriedade não aparecerá nos resultados de 

pesquisa para clientes que procurem por estadias mais curtas. Pode alterar estas restrições a qualquer momento.



Atualizar restrições 

Clique e arraste para 

selecionar as datas da sua 

preferência, ou insira as 

mesmas no canto superior 

direito.

Certifique-se de que as 

datas estão “Abertas” para 

reservas. De seguida, 

selecione uma das opções 

de restrição disponíveis 

abaixo do preço e faça as 

devidas alterações.

Clique em “Guardar” para 

guardar a sua nova 

restrição. 

Opções disponíveis:

Duração Mín. da estadia 

Sem Saídas

Sem Chegadas

Antecedência Mín. da reserva

Para excluir ou não definir 

uma duração mínima da 

estadia, selecione “1 noite”. 

Para excluir ou não definir 

uma antecedência mínima 

para reservar, selecione 

“Nenhuma”.

Nota: Alguns tipos de restrição podem não estar disponíveis para a sua propriedade. 

Caso queira definir outras restrições, entre em contacto connosco para que possamos ativá-las para si.
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Clique e arraste

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Dicas de Booking.com
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Dicas

• Para que um quarto ou unidade possa 

ser reservado, precisa de ter 

disponibilidade e preço definidos. 

• Os clientes podem fazer reservas com, 

no máximo, 16 meses de antecedência. 

Portanto, certifique-se de que aproveita 

todas as oportunidades para que a sua 

propriedade seja vista – e reservada. 

• Confira a sua disponibilidade a longo 

prazo ao alterar o seu calendário para 

“Vista anual”.

• Descarregue a app Pulse e faça a 

gestão das suas tarifas e 

disponibilidade a qualquer hora, em 

qualquer lugar.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

