
Como adicionar restrições à sua disponibilidade?
Um guia passo a passo



Porque usar restrições?

As restrições permitem-lhe aplicar condições especiais à 
forma como os hóspedes reservam a sua propriedade. 

Estas condições refletem-se na página da sua propriedade 
para que os hóspedes apenas a possam reservar segundo as 
suas restrições – ajudando a que possa gerir as suas reservas 
de forma mais fácil.
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Definições

• Estadia mínima, máxima, exata
Pode configurar a duração específica da estadia que os hóspedes podem reservas.

• Restrição de duração de estadia mínima ou máxima
Pode especificar o número mínimo ou máximo de noites que os hóspedes podem reservar a sua 
propriedade ou quarto.

• Sem chegadas ou partidas em certas datas
Se tiver dias específicos em que não pode efetuar o check-in ou check-out dos hóspedes, pode fechar 
esses dias para chegadas e partidas. Assim, os hóspedes não podem reservar uma estadia que comece 
ou acabe nesses dias (mas ainda poderão reservar esses dias, se estiverem incluídos numa estadia 
mais longa).

• Reserva com antecedência mínima e máxima
A antecedência temporal máxima e mínima com que os hóspedes podem efetuar uma reserva.

Página 3



Primeiros passos

Vá à sua extranet.

Clique no separador 
“Tarifas e 
disponibilidade” no 
topo da página, e depois 
em “Calendário”.
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Adicionar restrições à 
sua disponibilidade

Tarifas e 
disponibilidade
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Clique na seta ao lado 
da tarifa a que 

pretende aplicar a 
restrição.

Adicionar restrições a datas
Alterações individuais: Passo 1

Tarifa
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Escolha a restrição que 
pretende editar.

Opções disponíveis:
Duração mínima da estadia 
Duração máxima da estadia 

Duração mínima da estadia a partir 
da chegada 

Duração máxima da estadia a 
partir da chegada

Estadia exata
Sem partidas

Sem chegadas
Reserva com antecedência mínima
Reserva com antecedência máxima

Pode fazer 
alterações 
individuais a cada 
data nas caixas 
brancas por baixo 
das datas.

Para isso, basta 
adicionar o número 
de dias que definir 
para cada restrição 
e clicar na tecla 
“Enter” para 
guardar o novo 
valor.  

Adicionar restrições a datas
Alterações individuais: Passo 2

Restrição

Inserir número

Nota: as opções de restrição disponíveis podem variar por tipo de conta
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Adicione restrições a 
um período de 

tempo mais alargado 
ao clicar em “Editar” 

por baixo da 
restrição que 

pretende adicionar.

Na caixa de texto 
que irá surgir, pode 
escolher as datas, 
dias da semana e 
número de dias a 
que pretende 
aplicar a restrição. 

Depois clique em 
“Guardar 
alterações”.

Adicionar restrições a datas
Alterações em massa

Editar



É tudo! Já adicionou as restrições que 
pretendia à sua propriedade.

Tem mais alguma questão sobre a utilização da sua extranet? 
Clique nas hiperligações abaixo para obter dicas e guias no 
nosso Centro de Ajuda para Parceiros.

Como posso criar uma oferta ou promoção?

O que é o programa Genius?Como atualizar a sua disponibilidade (guia em PDF)

Como posso adicionar um novo plano de tarifas?


