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SOBRE NÓS

A operar no mercado desde 1993, a 
Presidencial Tours foi a empresa pioneira 
em Portugal no aluguer de veículos de luxo 
com condutor.

A Presidencial Tours apresenta-se no 
mercado como uma empresa de referência, 
sólida, forte e dinâmica, integrando uma 
equipa de profissionais qualificados com 
uma considerável frota de veículos, pesados 
e ligeiros, podendo satisfazer os mais 
diversificados serviços.

A especificidade e flexibilidade dos nossos 
serviços, sempre presente o contacto 
directo e próximo com os clientes, reforçam 
a segurança e tranquilidade, dos que nos 
procuram nas suas deslocações a Portugal, 
em lazer, ou em negócios, seja em 
transferes, congressos, reuniões, eventos, 
Tours ou jogos de golf.



PORTUGAL
Portugal, país de clima ameno, banhado 
pelo oceano Atlântico é detentor de um 
patrimonial cultural único. País com as 
fronteiras mais antigas da Europa, 
convidativo em todas as estações para as 
suas viagens. 

De Norte a Sul encontra as mais variadas 
paisagens, passado e presente, história e 
actualidade, num percurso rico em 
experiências inesquecíveis.

A Presidencial Tours acompanha-o na sua visita a Lisboa. Cidade 
banhada pelo Rio Tejo, famosa pela sua luz, é com orgulho que 
conjuga o seu passado milenar com o presente cosmopolita.



Sintra, região incontornável para 
quem nos visita.

Viva uma experiencia única numa 
paisagem verdejante, exuberante.  Explore 
seus palácios e monumentos, passando 
pelo Cabo da Roca, Cascais e Estoril

PORTUGAL

É com elegância e prazer que a Presidencial Tours o acompanha a 
todos os locais da sua escolha



FROTA

Com a engenharia e design mais avançado, 
o Mercedes S-Class é a melhor opção para 
os passageiros que desejam viajar com o 
máximo conforto, segurança e elegância. 
Uma referência nos carros executivos e 
um símbolo de tradição, o S-Class 
proporciona-lhe uma viagem sublime e 
uma fantástica experiência de transporte. 

Desperte os seus sentidos com o luxuoso 
Mercedes E-Class, um dos mais 
conceituados e elegantes automóveis do 
mercado. Uma verdadeira definição de 
conforto, elegância e segurança, tem a 
capacidade de receber até 3 passageiros. 
Uma excelente escolha para transporte 
corporativo.
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FROTA

Dotada de toda a elegância e qualidade da 
marca, a Mercedes Viano tem a capacidade 
de transportar até 7 passageiros com todo 
o espaço e conforto. Preparada com os 
melhores equipamentos, esta proporciona 
as condições necessárias para que a sua 
viagem seja cómoda, ágil e eficiente. 
Desloque-se pelos principais centros 
urbanos ou percorra longos caminhos com 
a garantia de que a sua viagem será sempre 
dinâmica e em segurança
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Com um amplo espaço para bagagem e 
elevado conforto, a Mercedes Sprinter 
confere uma viagem cómoda e segura a 
pequenos grupos de passageiros em 
viagens de trabalho ou lazer. Este popular 
veículo é a opção ideal para quem gosta de 
viajar com o máximo conforto, sem abdicar 
da qualidade e requinte. 

MERCEDES SPRINTER



FROTA

Com a capacidade de transportar entre 19 e 
55 passageiros, os Autocarros são ideais 
para o transporte de grupos. Aliam a 
segurança e a grande capacidade de 
bagagem com o conforto, importantes 
fatores na qualidade de uma viagem.
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Com a capacidade de transportar 35 
passageiros. Combinam todo o conforto, 
segurança e agilidade, que permitem 
disfrutar de uma viagem agradável.
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