
Como adicionar restrições à sua disponibilidade
Um guia passo a passo



Por que usar restrições?

As restrições permitem que você aplique condições especiais 
a como os hóspedes reservam sua propriedade. 

Essas condições se refletem na página da sua propriedade 
para que os hóspedes apenas reservem de acordo com suas 
restrições – ajudando você a gerenciar suas reservas de 
maneira mais fácil. 
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Definições

• Estadia mínima, máxima ou exata
Você pode definir a duração específica de hospedagem que os hóspedes podem reservar.  

• Restrição de estadia mínima ou máxima a partir da chegada
Você pode definir o número mínimo ou máximo de diárias que os hóspedes podem 
reservar sua propriedade ou quarto quando eles reservarem na data de chegada.

• Sem chegadas ou partidas em certas datas
Se houver dias específicos em que você não puder fazer o check-in ou check-out dos 
hóspedes, você pode fechá-los para chegadas ou partidas. Desta forma, os hóspedes não 
podem reservar uma hospedagem que comece ou termine nestes dias (mas ainda podem 
reservar essas datas se elas estiverem dentro de um período maior).

• Reserva com antecedência mínima e máxima 
Período mais longo e mais curto que o hóspede pode fazer uma reserva. 
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Primeiras etapas

Acesse sua extranet.

Clique na aba ‘Tarifas e 
Disponibilidade’ na 
parte superior da 
página e, em seguida, 
clique em ‘Calendário’. 
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Adicionando restrições 
à sua disponibilidade

Tarifas e 
disponibilidade

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=pt_br
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Clique na seta do 
menu suspenso ao 

lado da tarifa que 
você gostaria de 

adicionar uma 
restrição. 

Adicionando restrições às datas
Alterações individuais: etapa 1

Tarifa
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Escolha a restrição que você 
gostaria de alterar.

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 chegadas

Sem partidas
Reserva com antecedência mínima
Reserva com antecedência máxima

Você pode fazer 
alterações 
individuais a cada 
data nos campos 
brancos embaixo 
das datas.

Basta adicionar o 
número de dias que 
você deseja definir 
a restrição e clicar 
‘Enter’ para salvar 
um novo valor.  

Adicionando restrições às datas
Alterações individuais: etapa 2

Restrição

Insira o número

Observação: as opções disponíveis de restrição podem ser 
diferentes por conta
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Adicione restrições por 
um período mais longo 

ao clicar em ‘Editar’ 
embaixo da restrição 
que você gostaria de 

adicionar. 

No pop-up que 
aparecer, selecione 
as datas, os dias da 
semana e o número 
de dias para os 
quais você quer 
definir a restrição. 

Em seguida, clique 
em ‘Salvar 
alterações’.

Adicionando restrições às datas
Alterações em massa

Editar



É isso aí. Você adicionou as restrições 
desejadas à sua propriedade.

Você tem mais dúvidas sobre o uso da extranet? 
Clique nos links abaixo para dicas e guias da nossa Central de 
Ajuda ao Parceiro.  

Como posso configurar uma oferta ou promoção?

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

Como posso adicionar uma nova tarifa à minha 
página?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

