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EDITORIAL

«A Yescapa, é, acima de tudo, uma história de 

viagem... Um desejo de se fazer à estrada para 

descobrir paisagens e novas culturas em total 

liberdade. 

Ao adaptar o modelo de consumo colaborativo 

ao sector dos veículos de lazer, optamos por 

permitir que todos, proprietários e viajantes, 

usufruam das vantagens do aluguer entre 

particulares. 

Fazer-se à estrada com a Yescapa significa 

também juntar-se à maior comunidade de 

viajantes itinerantes na Europa. 

Descobrir as riquezas do velho continente, fora 

dos circuitos habituais, aproximar-se da 

natureza e conhecer locais: Quer seja fã da 

vanlife, do slowtravel, ou de férias 

descontraídas, há mil e uma maneiras de viajar 

de autocaravana e desfrutar das maravilhas 

oferecidas por este meio de transporte (e 

alojamento). Em casal, em família ou com 

amigos, todos podem viver a sua experiência. » 

Benoît Panel e Adrien Pinson 

Co-fundadores da Yescapa
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500.  
000 
Utilizadores

+ 10.000 
Veículos

830.  
000 
Dias de aluguer

1. A YESCAPA

A Yescapa é uma plataforma de viagens nómadas na Europa. Oferece 
soluções que facilitam o acesso a todos a veículos de lazer para 
experiências inesquecíveis. 

Fundada em 2012 por Benoît Panel e Adrien Pinson, a sua atividade 
central é de aluguer de autocaravanas, campervans e furgões 
transformados entre particulares em 8 países da Europa: França, 
Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Suíça.  

A Yescapa atua como um terceiro de confiança entre proprietários 
e viajantes curiosos para descobrir esta forma de férias, 
acompanhando-os em cada etapa.  

As Apps: 
(Disponíveis em francês, inglês, espanhol, 

catalão, alemão, italiano e português)
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Yescapa

Nível *

*permite verificar os níveis do seu veículo de 
forma a poder estacionar com toda a 
segurança



2. OS VEÍCULOS

Particularmente adaptada para viagens 
em família, a autocaravana oferece um 
conforto máximo. Proporciona o 
verdadeiro sabor da liberdade enquanto 
simplifica a autonomia da viagem.

A sua aparência e o seu tamanho 
pequeno, levam-o a qualquer lado. A 
campervan é um veículo todo terreno: 
o acordo perfeito entre alojamento e 
mobilidade.

D i s c r e t o e p r á t i c o , o f u r g ã o 
transformado está entre a campervan 
e a autocaravana. É o compromisso 
perfeito entre qualidade, conforto e 
tamanho do veículo.
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A AUTOCARAVANA 
Familiar e Confortável

A CAMPERVAN 
Prátical et Móvel

O FURGÃO TRANSFORMADO 
Aventureiro e Autónomo



3. UM POUCO DA HISTÓRIA

2012 
Criação da plataforma JeLoueMonCampingCar.com

2015 
Lançamento do mercado espanhol 
1ª angariação de fundos de 550 000€

2016 
Lançamento da App IOS 
JeLoueMonCampingCar torna-se Yescapa e é lançado o mercado alemão 
2ª angariação de fundos de 3 M€ com a MAIF Avenir

2017 
Lançamento da App  Android 
Lançamento do mercado do Reino Unido

2018 
Lançamento do mercado italiano e português 

2019 
Lançamento do mercado belga 
Aquisição da AeraVan e locationdecampingcardeparticulier.com
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4. A COMUNIDADE
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Michel

Sharon

Divaldo

Perfil e testemunhos dos utilizadores 
Dos proprietários

Uma plataforma espetacular, simples e fácil de usar! E que visa 
tirar satisfação dos três lados! Da plataforma, do dono e do 
arrendatário

Terminei agora o meu primeiro aluguer e correu tudo bem. 
Tive várias questões para reservar o meu veículo. A 
comunicação é feita de forma rápida e simples. Muito 
obrigado.

Site muito profissional e atento aos locadores e locatários. 
Transmite a todos uma relação impecável! Recomendo.



Depois que descobri, percebi o site de imeadiato! O site 
é muito claro até mesmo para nós, novatas no mundo do 
autocaravanismo! Acabamos de completar o nosso 
baptismo graças a vocês! Bravo e obrigada!

Tudo correu na perfeição! O Samuel deu-nos muitos bons 
conselhos para viajar com toda a  sereniedade e não 
tivemos nenhum problema durante a viagem. A campervan é 
muito confortável. Recomendo a 100% tanto pela relação 
com o proprietário como pela qualidade da viagem.

Laeticia

Darían

4. A COMUNIDADE
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Perfil e testemunhos dos utilizadores 
Dos locatários

Fabio

É COM A SUA EXPERIÊNCIA QUE A 
YESCAPA ESCREVE A SUA 

HISTÓRIA.

Olá, parabenizo a eficiência e acompanhamento em 
todo o processo de arrendamento, como em 
viagem. Certamente, foi uma experiência incrível e 
vamos repetir.



5. A EQUIPA

Sediada em Bordeaux, a equipa conta com mais de 55 colaboradores de 
10 nacionalidades diferentes.  

Cada departamento tem as suas características e trabalham para 
proporcionar a melhor experiência de utilização a cada membro da 

comunidade

Marketing &  
Comunicação

Desenvolvimento  
Técnico

Operações
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Direção



CONTACTOS IMPRENSA 

Maria Liquito
Yescapa

maria@yescapa.com

yescapa.pt

https://www.yescapa.pt
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://www.facebook.com/YescapaPT
https://twitter.com/yescapa_pt
https://twitter.com/yescapa_pt
https://twitter.com/yescapa_pt
https://twitter.com/yescapa_pt
https://twitter.com/yescapa_pt
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr

