
OS NOSSOS MEIOS DE TRANSPORTE

World Horse Transport tem várias viaturas com 
uma capacidade de 2 até 19 cavalos. Os nossos 
carros são novos, modernos e estão a cumprir as 
leis em matéria de transporte seguro de animais. 

Por isso oferecemos um transporte seguro, 
confortável e de confi ança. Transformámos 
os interiores adequadamente para realizar um 
transporte confortável e efi caz para os cavalos e 
condutores. Realizamos manutenções regulares 
com as ofi cinas da marca e cada semana uma 
limpeza e desinfecção mantendo os transportes 
limpos, seguros e de confi ança.

Todas as viaturas estão equipadas para cumprir as 
leis exigidas pela CEE, nomeadamente:
·     Boa manutenção regular nas ofi cinas 
      da marca
·     Certifi cados para transportes de mais 
      de 8 horas
·     Ventoinhas
·     Câmaras de vigilância na cabina
·     Viaturas com iluminação e ventilação 
      no interior
·     GPS e registo das temperaturas
·     Feno e água durante a viagem
·     Chão, paredes e divisões com borracha

CONTACTOS

E-mail:
info@horsetransport.world

Número Europeu Escritório:
+31 (0) 36-3030993

Emergências (depois as 18:00hrs.):
+31 (0) 6 44111786

WhatsApp:
+31 (0) 6-46070858

www.horsetransport.world

Transport | Handling | Quarantaine
www.horsetransport.world

JUNTAMOS QUALIDADE, CUIDADO 
E PAIXÃO



WORLD HORSE TRANSPORT

World Horse Transport é um especialista 
profissional no transporte Nacional e 
Internacionalde cavalos, tratamento e 
quarentena. Oferecemos um serviço especial. 
Com mais de 20 anos de experiência, o 
seu cavalo esta em boas mãos com os 
nossos colaboradores. Oferecermos várias 
maneiras de transporte, em privado ou 
combinado. Mesmo para outros continentes 
temos possibilidades para oferecer a melhor 
qualidade. Faça o seu pedido do orçamento 
online para dar início ao processo do 
transporte para o destino desejado. Vamos 
organizar tudo com os nossos colegas 
especialistas. 

Nos cuidamos do seu cavalo
Nós transportamos o seu bem mais precioso 
em segurança com profissionalismo e 
competência. Todos os motoristas têm 
experiência de muitos anos no desporto 
equestre e sua envolvente. Entregaremos 
o seu cavalo no seu destino com muito 
cuidado e atenção e alem disso garantimos 
uma comunicação aberta e um trabalho de 
confiança. Deste modo o processo completo 
do transporte do seu cavalo ficará à nossa 
responsabilidade com pouco esforço para si.

O TRANSPORTE DO SEU CAVALO

Examinar, documentos de importação 
 e exportação 
Transportar cavalos requer muita burocracia, 
desde o pedido do transporte até ao exame 
veterinário. Quando o seu cavalo vai viajar pelo 
estrangeiro, deve ser examinado pelo veterinário. 
Um exame para exportar. Este exame mostra se 
o cavalo tem saúde e condição física suficiente 
para viajar. Nós podemos organizar este exame e 
papelada por si facilmente e rapidamente.  
 
Temos uma larga experiência de muitos anos e 
temos conhecimento de todos os passos a dar 
antes de realizar a viagem. É com muito prazer 
que ajudamos o cliente com os documentos de 
DGAV ou NWVA.

Nacional, internacional e intercontinental 
Todas as semanas organizamos transportes 
para grupos de espectáculos, feiras equestres 
e cavalos dos clientes particulares dentro dos 
Países Baixos. Alem disso temos um camião 

quinzenal internacional para a Bélgica, França, 
Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, 
Noruega e Suécia e temos várias vezes destinos 
como no Reino Unido, Itália, Finlândia, Suíça, 
Áustria e República Checa. Podemos chegar 
a todos os países da CEE e graças a uma 
cooperação entre agências em todo o lado do 
mundo o transporte intercontinental profissional e 
possível.

Transporte privado ou combinado
Existe uma diferença entre logística privada ou 
combinada. No caso num transporte privado, o 
cliente faz reserva para uma viatura só para ele 
e o(s) seu(s) cavalo(s). No caso num transporte 
combinado (também chamado “co-loading”) 
juntamos vários cavalos de vários proprietários 
num trajecto.  
 
Nos fazemos transportes para qualquer dono, com 
foco no serviço e numa viagem segura com o seu 
valioso animal.


