
Somos mais do que uma
empresa de transporte 

Além de nossos renomeados serviços de
transporte, nossa experiência e conecimento 

também se estende a hotéis, atrações e restaurantes.

Nada melhor do que confiar que seus clientes estão 
nas mãos de um especialista que entende suas 

necessidades de viagem e sabe como aprimorar a 
sua experiência ao mais alto nível

Mais do que transporte
GoPegasus é o seu parceiro de viagem.
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TRANSPORTE
Temos a maior frota de ônibus para 61 
passageiros, e é por isso que Podemos 

transportar o seu grupo com maior eficiência. 
Nossa equipe multilíngüe oferece serviços de 

qualidade com pontualidade.

A W.I.N.G.S é nossa ferramenta inovadora para 
serviços de grupo que oferece controle de seus 
serviços de transporte, direto do seu dispositivo 

móvel ou tablet.

Verificações de embarque • Rastreamento por 
GPS • Adicionar / modificar listas de alojamento 

Eventos • Refeições e muito mais!

Temos ônibus de 61 passageiros, microônibus 
para 29 passageiros, vans para 14 passageiros.

Sports@GoPegasus.com
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GRUPOS

GoPegasus atende a todos os tipos de grupos, 
grandes ou pequenos.

Estudante • Corporativo • Família • Esportes 
Quinze • Religioso • Cruzeiros • Casamento 

Agências de viagem

Contamos com apoio logístico, transporte com 
profissionais treinados e 25 anos de experiência 

no setor de Turismo.

Podemos planejar e executar seus eventos 
sociais ou corporativos do começo ao fim!

Groups@GoPegasus.com
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ESPORTES

GoPegasus é o seu lugar para reservar
ingressos ou pacotes para assistir a jogos ou 

participar dos seus eventos esportivos favoritos.

Divirta-se assistindo ao Orlando Magic, corra 
uma maratona Disney ou torça apaixonadamente 

pelo Orlando City Soccer!

Alguns pacotes incluem acomodações,
ingressos para parques temáticos, transporte

e muito mais.
 Sports@GoPegasus.com
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MARKETPLACE

A plataforma exclusive para reservas FIT faça o 
log-in na sua conta do GoPegasus Marketplace 

ou crie uma nova conta hoje.

Faça as suas reservas para a Disney, Universal 
e outras atrações da Flórida.

Reserve ingressos, hotéis, passeios, pacotes, 
cruzeiros, aluguel de carros e muito mais.

É simples, fácil e seguro!

Marketplace@GoPegasus.com
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Entre em contato e deixe que 
GoPegasus seja

“Seu Parceiro de Viagens

Vendas e Transporte
Sales@GoPegasus.com

Grupos
Groups@GoPegasus.com

Esportes
Sports@GoPegasus.com

Marketplace/FIT
Marketplace@GoPegasus.com

(407) 812-8812
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