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Transporte com Segurança e Conforto
A Dinatur é uma empresa especializada em Transporte Empresarial, Turístico e
Escolar. Há 20 anos no mercado, possuímos solidez para investir constantemente
na renovação e manutenção da nossa frota de veículos, garantindo segurança e
conforto a todos os clientes e colaboradores. Atuamos nas cidades de Cajamar,
Caieiras, Franco da Rocha, Guaíra, Miguelópolis, São Paulo, Santana de Parnaíba,
Tietê, entre outras. Mais de seis mil passageiros são transportados todos os dias com
motoristas e monitores treinados para oferecer um serviço com excelência. No total,
mais de 40 milhões de pessoas já viajaram em nossos veículos.

Frota Moderna e Diversificada
Nosso objetivo é oferecer um serviço moderno, diversificado, que atenda as
necessidades dos nossos clientes, seja para muita ou pouca demanda de passageiros,
estamos preparados e devidamente habilitados a transportar com qualidade e
eficiência. Nossa frota de veículos é uma das mais modernas do país, com seguro
de passageiros, terceiros e são 100% rastreados. Também possuem poltronas
confortáveis, veículos com e sem ar condicionado, segurança, motoristas treinados e
capacitados para garantir o direito dos passageiros de ir e vir com eficiência.

TRANSPORTE EMPRESARIAL

Ônibus

A qualidade do Transporte Empresarial
também interfere na atuação dos
colaboradores. Viajando nos veículos
da Dinatur, os profissionais contam
com segurança, conforto, pontualidade
e principalmente tranquilidade para
descansar enquanto se deslocam ao
trabalho para melhor desempenhar
sua função. Nossos motoristas são
devidamente treinados, os veículos novos,
inspecionados, habilitados e até equipados
com sistema de acesso para portadores de
necessidades especiais.

TRANSPORTE TURÍSTICO
Micro-ônibus

Vans

Escolar

Empresa regularizada:

Os melhores veículos executivos para
excursões e turismo em todo o território
nacional são da Dinatur. Os passageiros
contam com poltronas confortáveis,
sistema de som e tv, banheiro privativo,
Wi Fi, ar condicionado, porta copos,
cafeteira, micro-ondas, entre outros
benefícios, que garantem qualidade,
eficiência e tranquilidade na sua viagem.

TRANSPORTE ESCOLAR

A Dinatur é uma empresa especializada e
com experiência comprovada na operação
do Transporte Escolar, preservando a
segurança e garantindo conforto aos
estudantes. Estamos sempre atentos à
pontualidade, elaborando e planejando os
itinerários de acordo com as necessidades
das administrações municipais em atender
os alunos com excelência.
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