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http://admin.booking.com/


Primeiros passos

Adicionar 
tarifas e 
disponibilidade

Vá à sua extranet.

Clique no separador 
“Tarifas e 
disponibilidade” no 
topo da página, depois 
em “Calendário”.
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Rates & Availability

https://admin.booking.com/?utm_medium=connect&aid=1190473&utm_campaign=pdf&utm_source=helpcenter&lang=pt


Página 4

Pode alterar o 
número de quartos 

para venda numa 
data específica. Basta 
clicar em “Enter” para 

guardar o valor.

Actualizar disponibilidade
Alterações individuais

Editar
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Para alterações em 
quantidade, clique em 

“Editar” ao lado de 
“Quartos para venda”.

Insira as datas e a 
quantidade de 
quartos disponíveis 
na caixa pop-up, 
depois clique em 
“Guardar 
alterações”.

Actualizar disponibilidade
Várias alterações

Editar
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Por baixo de cada 
tipo de quarto, 

seleccione a tarifa 
relevante clicando no 
nome. Depois, faça as 
alterações individuais 

e clique em “Enter” 
para guardar o valor. 

Actualizar tarifas
Alterações individuais

Tarifa

Editar

Como posso gerir restrições?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115000826045-Um-guia-visual-claro-que-descreve-cada-etapa-necess%C3%A1ria-para-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-sua-disponibilidade
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115000826045-Um-guia-visual-claro-que-descreve-cada-etapa-necess%C3%A1ria-para-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-sua-disponibilidade
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115000826045-Um-guia-visual-claro-que-descreve-cada-etapa-necess%C3%A1ria-para-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-sua-disponibilidade
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Para alterações em 
quantidade, pode 

clicar em “Editar”, 
por baixo de 

“Preço”.

Na caixa de pop-up, 
insira as datas e 
tarifas que gostaria 
de configurar, 
depois clique em 
“Guardar 
alterações”.

Actualizar tarifas
Várias alterações

Como posso gerir restrições?

Editar

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115000826045-Um-guia-visual-claro-que-descreve-cada-etapa-necess%C3%A1ria-para-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-sua-disponibilidade
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115000826045-Um-guia-visual-claro-que-descreve-cada-etapa-necess%C3%A1ria-para-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-sua-disponibilidade
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Pode abrir ou fechar um 
quarto  clicando numa 

data específica e 
alterando a cor do 
estado do quarto

Abrir/fechar quartos
Alterações individuais

Clicar
Red

Green

Yellow

Quarto fechado

Quarto aberto

Sem preço e/ou 
quartos para 
venda
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Pode abrir ou fechar 
uma tarifa clicando 

numa data específica e 
alterando a cor da tarifa

 

Abrir/fechar tarifas
Alterações individuais

Clicar

Red

Green

Yellow

Quarto fechado

Quarto aberto

Sem preço e/ou 
quartos para 
venda
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Clique no separador on 
the ‘Tarifas e 

disponibilidade” no 
topo da página, depois 

clique em “Abrir/fechar 
quartos”.  

Abrir/fechar quartos ou tarifas
Várias alterações

Tarifas e 
disponibilidade

Insira as datas, 
quartos e tarifas 
que pretende abrir 
ou fechar, depois 
clique em 
“Actualizar”.



Dicas
Lembre-se de carregar preços 
para quaisquer datas que tenha 
aberto. Um quarto só poderá ser 
reservado caso apareça como 
disponível/aberto e se tiver 
uma tarifa configurada – isso 
será marcado em verde no seu 
calendário.

Os hóspedes podem fazer 
reservas com até 16 meses de 
antecedência. Certifique-se de 
que aproveita todas as 
oportunidades de ser visto e 
reservado.
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Está tudo pronto! A sua propriedade irá 
agora aparecer para clientes que pesquisam 
as datas que disponibilizou.

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

Como posso criar uma oferta ou promoção? O que é o Programa Genius?
Posso adicionar restrições às minhas tarifas em Booking.com? Como posso adicionar uma nova tarifa na minha página?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/213312325-Como-posso-criar-uma-oferta-ou-promo%C3%A7%C3%A3o-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/213312325-Como-posso-criar-uma-oferta-ou-promo%C3%A7%C3%A3o-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212708969-O-que-%C3%A9-o-Programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212708969-O-que-%C3%A9-o-Programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212996169-Posso-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0s-minhas-tarifas-em-Booking-com-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212996169-Posso-adicionar-restri%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0s-minhas-tarifas-em-Booking-com-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212714589-Como-posso-adicionar-uma-nova-tarifa-na-minha-p%C3%A1gina-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/212714589-Como-posso-adicionar-uma-nova-tarifa-na-minha-p%C3%A1gina-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter

