
Como adicionar restrições à sua disponibilidade
Guia passo a passo



Por que usar restrições?

As restrições oferecem uma forma de aplicar condições especiais 
às suas reservas.  

Elas se refletem na página da sua propriedade, assim os hóspedes 
podem reservar apenas de acordo com suas restrições - ajudando 
você a gerenciar suas reservas com mais facilidade. 
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Definições.

• Estadia mínima

Você pode definir as durações mínimas de estadia que um hóspede pode 
reservar. 

• Reserva com antecedência mínima

Você também pode especificar com quanta antecedência os hóspedes podem 
reservar.

Observação: a duração mínima da estadia e a reserva com antecedência mínima são as únicas 
restrições atualmente disponíveis no calendário com exibição Mensal. 
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Primeiras etapas:

Adicionando 
restrições à sua 
disponibilidade.

Faça login na sua extranet.

Clique na aba 
‘Calendário e tarifas.
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Calendário e 
tarifas

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=pt_br
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Em ‘Calendário e 
tarifas’,clique na data 
para as quais você 
gostaria de adicionar 
restrições.

Adicionando restrições às datas.
Etapa 1

Para um período mais 
longo de datas, 
selecione uma ‘Data 
de início’ e uma ‘Data 
de término’. 

Ou então, clique na 
data de início no 
calendário, segure o 
‘Shift’ e clique em uma 
data de término.

 

Período longo de 
datas

Data individual
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Não importa se você 
seleciona uma ou 
múltiplas datas, o 

mesmo processo se 
aplica às restrições 

de edição.

Adicionando restrições às datas.
Etapa 2

Selecione a restrição 
desejada.

Clique em ‘Salvar’

Opções de 
restrição



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 atualizar sua disponibilidade (guia PDF)

Como posso adicionar fotos de quartos ou unidades 
específicas?

Tudo o que você precisa saber sobre o programa 
Genius
O que é uma 'Oferta Esperta'?

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/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&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/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/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb

