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Bem-vindo/a, 

Informamos que já está ativo o seu serviço premium na 
EscapadaRural. Neste documento encontrará toda a informação 
necessária para uma correta gestão do seu anúncio. 

Pedimos que leia com atenção todas as indicações para que juntos 
possamos conseguir mais turistas e fazer crescer o seu negócio. 

Obrigado!

Intro
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Primeiros passos

Primeiro, deve saber situar-se no menu de proprietário.  
Se acede desde um computador, verá os menus gerais do lado esquerdo:

Pré-visualização do menu “Alojamentos”

Menu do proprietário
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Primeiros passos

Início Calendário Reservas

Aceder à página principal da 
EscapadaRural.

Atualizar a disponibilidade do 
alojamento.

Ver a lista de reservas e gerir as 
reservas online.

Caixa do correio

Responder às pré-reservas dos 
turistas.

Alojamentos Plataforma de pagamento Serviços Premium

Modificar tudo o que o turista vê no 
portal.

Configuração da reserva online e 
transferências associadas.

Ver faturas e o estado dos serviços 
contratados.

308 803 401

Telefone de contacto da 
EscapadaRural.

Pré-visualização do menu de proprietário
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O calendário

Calendário de reservas: Serve para atualizar o calendário 
introduzindo os dados da reserva e do turista. 

Calendário rápido: Permite atualizar o calendário com apenas um 
clique e sincronizá-lo com outros sites. 

Para conseguir mais reservas deverá ter em conta o calendário. 85% 
dos turistas utilizam o calendário nas suas pesquisas de alojamentos.
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Sincronização iCal

iCal é uma ferramenta que permite a sincronização de 
calendários, com o objetivo de manter sempre a 
disponibilidade atualizada e evitar um overbooking no 
alojamento. 
  
A partir de um Channel Manager ou outra plataforma onde 
tenha atualizada a disponibilidade do alojamento é possível 
obter um link para inserir no calendário da 
EscapadaRural.  

Desta forma, a disponibilidade na EscapadaRural estará 
sempre atualizada de acordo com os seus outros 
calendários.



11Manual do proprietário

Março 2022

Sincronização iCal

1. Gerar o link no calendário externo e copiá-lo. 
2. Aceder ao menu de proprietário, entrar no menu Calendário 

rápido e clicar no botão “Importar calendário iCal”. 
3. Introduzir o link copiado e importar a disponibilidade.

Nota: 

A disponibilidade do calendário externo é importada a cada 12 horas para a 
EscapadaRural. O botão “sincronizar agora” permite atualizar o calendário no momento.

Como efetuar a 
sincronização?

Pré-visualização da secção iCal
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As pré-reservas visualizam-se 
no menu geral “Caixa de 

correio”. Não se eliminam e 
poderá consultá-las sempre que 
necessário. 

Existem duas formas diferentes e 
práticas para responder aos 
turistas: 

1. Email 

2. Menu “Caixa de correio” 

Pré-visualização do menu “Caixa de correio”

Como responder às pré-reservas
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O seu anúncio é a sua 
melhor promoção

Alojamentos



16Manual do proprietário

Março 2022

Alojamentos

Descrição e outros 
Para modificar tudo que o turista vê no anúncio terá que dirigir-se a 
“Anúncios” dentro do menu “Alojamentos”.

Informação geral 
Em “Anúncios”, clique no botão “Editar alojamento e preços” para 
poder alterar as seguintes informações.

Encontrará a informação repartida pelos separadores que 
descrevemos a seguir.

Pré-visualização do menu de proprietário

Pré-visualização de separadores do menu “Alojamentos”
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Alojamentos

Dados básicosSecção “Editar alojamento e preços”: Preços Condições

Modificar números de telefones, 
acrescentar redes sociais e página web 
do seu alojamento, quartos e capacidade.

Criar unidades habitacionais e definir 
preços do alojamento.

Indicar as condições do alojamento: 
adiantamento, política de 
cancelamento, caução, etc.

Descrição

Explicar em detalhe como é o 
alojamento, atividades que se podem 
realizar e lugares para visitar.

Comodidades Mapa Fotos

Selecionar as características que 
coincidem com o seu alojamento.

Situar o alojamento no ponto exato 
onde se encontra.

Publicar as fotografias do alojamento, 
colocar descrições e ordená-las como 
gostar.
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Verifique a descrição e 
fotografias para que o seu 
anúncio seja mais atrativo. 

Alojamentos
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Preços

No separador “Preços”, visualiza as unidades habitacionais que possui. 
Em “Modificar esta unidade habitacional” indica-se a informação básica 
(capacidade, tipos de cama…). Em “Preço base e descontos sobre o preço 
base” alteram-se os preços. 

Nota: 

Cada unidade habitacional tem de ser editada de forma individual.

Pré-visualização “Editar alojamento e preços”
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Preço base: escolha entre preços por pessoa/
noite ou por unidade/noite e indique o valor. 

Fins de semana: opcional. Pode indicar um 
preço diferente para os fins de semana e/ou um 
número mínimo de noites para reservar. 

Dias de semana: opcional. Se requer um 
número mínimo de noites para reservar deve 
especificá-lo.

Descontos por noites e por pessoas: opcional. 
Pode indicar um preço específico para outro 
número de pessoas ou noites.

Preços

Em “Descontos por noites e por 

pessoas”, lembre-se de indicar 
sempre o valor final e não o valor do 
desconto aplicado.

Pré-visualização “Preço base e descontos sobre o preço base”
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Preços

Crie diferentes “Épocas” com nomes personalizados ou edite as que 
já estão definidas. 

As noites definem-se marcando-as uma a uma no calendário ou 
clicando no nome do mês para defini-lo na totalidade.

Nota: 

A época predefinida inclui todas as datas que estiverem a branco no calendário.

Preços por épocas do ano

Pré-visualização da secção “Épocas do ano”
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Pode ver que a “Época Alta” está a negrito, isso significa que a está a 
configurar. A cor azul indica as noites que formam a época. 

Uma vez definidas todas as épocas do ano, o seguinte passo é definir 
os preços. No retângulo amarelo, selecione no ponto 4 "definir os 
preços". 

Preços

Preços por épocas do ano

Pré-visualização de edição de épocas do ano Pré-visualização de rectângulo amarelo
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Fotografias

No separador “Fotos” 
encontrará o botão para 
inserir imagens no seu 
anúncio a partir do seu 
computador.

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07

Use imagens com boa qualidade. 

Tenha entre 15 a 20 fotografias visíveis. 

Altere a foto principal de acordo com a estação do ano. 

Inclua fotos de detalhes importantes do alojamento. 

Ordene as fotos das mais às menos importantes. 

Adicione descrições às fotografias. 

Evite usar fotografias pequenas.

Nota: 

Para ordenar clique e segure enquanto arrasta as fotografias.
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As imagens semeiam 
o desejo de escapar
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Destacar um 
alojamento
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Destacar um alojamento

Se em algum momento tiver dificuldades com a ocupação, 
graças ao serviço contratado, tem a possibilidade de destacar o 
seu alojamento no espaço de promoções de última hora.  

Para publicar uma promoção tem que entrar no menu 
“Alojamentos" onde encontrará o separador “Promoções”. 



Manual do proprietário 29

Março 2022

Promoções 
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Promoções

Publicar uma promoção 
Serve para criar uma nova promoção. 

Pendentes de validação 
Mostra as promoções que ainda estão pendentes de aprovação por 
parte da equipa de Apoio ao Cliente. 

Publicadas 
Pode ver as promoções que tem visíveis nesse momento. Máximo de 
2 promoções em simultâneo. 

Fora de prazo e eliminadas 
Histórico de promoções terminadas.

No separador “Promoções”, 
encontrará as seguintes 
secções. 

Para publicar uma promoção 
de forma fácil, copie todo o 
conteúdo de outra já criada 
clicando em “Criar uma 

promoção desde aqui”. 
Encontrará o botão por baixo 
de cada oferta publicada 
anteriormente. 

Do lado direito de cada oferta 
publicada existe um X para 
eliminá-la.
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Lembre-se que as promoções têm de ser sempre para datas pontuais, 
como por exemplo: fins de semana, feriados, épocas festivas… 

Para descontos de longa duração pode utilizar o separador “Preços” do 
seu menu de proprietário. 

Uma vez preenchidos todos os campos, selecione o botão “Tudo bem, 
publicar” e a equipa de Apoio ao Cliente irá verificar a sua promoção. O 
tempo máximo de validação é de 1 dia útil. 

Assim que a promoção estiver publicada será informado através de um 
email automático.

Promoções
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Obrigado pela sua atenção! 

Caso surja alguma dúvida ou necessite ajuda com alguma 
gestão pode entrar em contacto connosco através do email: 

apoio@escapadarural.pt

Contacto

mailto:apoio@escapadarural.pt


Diciembre 2021 
V.01 

Bailén, 50 Local 7 
08005 Barcelona 

+308 803 401 

apoio@escapadarural.pt 
escapadarural.pt

Obrigado

mailto:apoio@escapadarural.pt?subject=Manual%20do%20propriet%C3%A1rio
http://www.escapadarural.pt

